




نیقتملا هیلح 

: هدنسیون

یسلجم همالع  یقتدمحم  نب  رقابدمحم 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نیقتملا 15هیلح 

باتک 15تاصخشم 

16هراشا

رشان 28همدقم 

فلؤم 30همدقم 

شفک سابل و  ندیشوپ  بادآ  رد  لوا : 32باب 

32هراشا

ندرک تنیز  لّمجت و  تلیضف  : لّوا 34لصف 

تسا مارح  اه  نآ  ندیشوپ  هک  ییاه  سابل  : مود 36لصف 

مشپ ناتک و  هبنپ و  ندیشوپ  : موس 37لصف 

تسا هورکم  ای  تّنس  سابل  رد  هک  ییاه  گنر  : مراهچ 39لصف 

ندیشوپ هماج  بادآ  زا  یضعب  : مجنپ 40لصف 

دشاب نارفاک  ای  نانز  صوصخم  هک  یسابل  ندیشوپ  : مشش 41لصف 

نتسب همامع  نایب  رد  : متفه 42لصف 

ندیشوپ هماج  ریز  بادآ  : متشه 43لصف 

ندیشوپ ندیرب و  ون  سابل  بادآ  : مهن 44لصف 

ندنک ندیشوپ و  سابل  بادآ  ریاس  : مهد 45لصف 

اه نآ  یگنوگچ  شفک و  هزوم و  نیلعن و  گنر  : مهدزای 47لصف 

شفک هزوم و  لعن و  ندیشوپ  بادآ  : مهدزاود 48لصف 

ندرک باضخو  ندرک  رظن  هنیآردو  ندیشک  همرسو  ندیشوپ  رویزو  یلح  بادآ  : مود 50باب 

50هراشا

نآ بادآ  ندرک و  تسد  هب  رتشگنا  تلیضف  : لّوا 52لصف 

دنزاس نآ  زا  رتشگنا  هچنآ  : مود 53لصف 
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قیقع تلیضف  : موس 54لصف 

درمز دجربز و  توقای و  تلیضف  : مراهچ 57لصف 

ینامی عزج  هزوریف و  تلیضف  : مجنپ 57لصف 

اه نیگن  ریاس  ینیص و  دیدح  رولب و  فجن و  رُد  تلیضف  : مشش 58لصف 

دننک شقن  نیگن  رد  هک  تسا  راوازس  هچنآ  : متفه 59لصف 

ندیناشوپ لافطا  نانز و  هب  ندیشوپ و  هرقن  الط و  رویز  رد  : متشه 64لصف 

ندیشک همرس  بادآ  : مهن 65لصف 

ندرک هنییآ  هب  رظن  بادآ  مهد : 68لصف 

نانز نادرم و  ندرک  باضخ  تلیضف  : مهدزای 69لصف 

نآ ماکحا  باضخ و  تیفیک  مهدزاود : 71لصف 

ندیماشا ندروخ و  بادآ  موس : 73باب 

73هراشا

...تالامعتسا ریاس  ندیماشآ و  ندروخ و  رد  اه  نآ  زا  هک  ییاه  فرظ  لّوا : 75لصف 

نآ رد  طارفا  صرح و  تّمذم  ذیذل و  ياه  ماعط  ندروخ  زیوجت  رد  : مود 77لصف 

ندروخ ماعط  تاقوا  بادآ و  زا  یضعب  : موس 80لصف 

ندروخ ماعط  بادآ  ریاس  : مراهچ 83لصف 

ندروخ ماعط  تقو  ياعد  : مجنپ 90لصف 

ماعط زا  دعب  بادآ  : مشش 93لصف 

...ناویح زا  هچنآ  ریاس  نغور و  تشوگ و  قیوس و  نان و  تلیضف  متفه : 95لصف 

لوا 95تمسق 

مود 100تمسق 

تالوکأم ریاس  اه و  هویم  اه و  يزبس  دیاوف  : متشه 105لصف 

لوا 105تمسق 

مود 109تمسق 

نآ بادآ  نانمؤم و  تفایض  تلیضف  : مهن 115لصف 

نآ بادآ  لالخ و  تلیضف  : مهد 118لصف 
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نآ عاونا  بآ و  تلیضف  : مهدزای 119لصف 

ندروخ بآ  بادآ  : مهدزاود 122لصف 

ناشیا اب  ترشاعم  نادنزرف و  تیبرت  تیفیکو  نانز  اب  ترشاعمو  تعماجم  بادآو  جیوزت  تلیضف  : مراهچ 126باب 

126هراشا

تینابهر زا  یهن  ندرک و  جیوزت  تلیضف  : لّوا 128لصف 

ناشیا هدیدنسپان  هدیدنسپ و  تافص  نانز و  فانصا  : مود 130لصف 

نآ هدارا  حاکن و  بادآ  : موس 133لصف 

تعماجم فافز و  بادآ  : مراهچ 134لصف 

لوا 134تمسق 

مود 137تمسق 

نانز تبراقم  تقو  رد  فافز و  بش  رد  اعد  زامن و  بادآ  مجنپ : 141لصف 

ناشیا ماکحا  رگیدکی و  رب  رهوش  نز و  قح  : مشش 143لصف 

نآ تلیضف  دنزرف و  بلط  ياهاعد  : متفه 146لصف 

لفط نداهن  مان  تدالو و  زور  بادآ  لمح و  ماّیا  ماکحا  : متشه 150لصف 

کی ره  بادآ  ندیشارت و  رس  ندرک و  هقیقع  : مهن 155لصف 

ناشیا شوگ  ندرک  خاروس  لفط و  ندرک  هنتخ  : مهد 158لصف 

ناشیا تیاعر  نادنزرف و  ندرک  تیبرت  نداد و  ریش  بادآ  : مهدزای 160لصف 

ناشیا تمرح  تیاعر  بوجو  ردام و  ردپ و  قح  : مهدزاود 166لصف 

...و ندرک  هناش  ندیشارترس و  نتفرگ و  براش  نخان و  ندز و  كاوسم  بادآ  مجنپ : 170باب 

170هراشا

ندز كاوسم  تلیضف  : لّوا 172لصف 

نآ بادآ  ندیشارت و  رس  تلیضف  : مود 174لصف 

نتشاد هاگن  رس  يوم  بادآ  : موس 175لصف 

( نتفرگ هت  ات  ار  الاب  بل  يوم   ) نتفرگ براش  تلیضف  : مراهچ 176لصف 

ندرک دنلب  شیر  بادآ  : مجنپ 177لصف 

نآ ندنک  مکح  دیفس و  يوم  تلیضف  : مشش 178لصف 
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شیر اب  ندرک  يزاب  ینیب و  يوم  ندنک  : متفه 180لصف 

نتفرگ نخان  تلیضف  : متشه 180لصف 

نتفرگ نخان  تاقوا  بادآ و  : مهن 181لصف 

درک نفد  دیاب  هک  اهزیچ  ریاس  نخان و  وم و  ندرک  نفد  : مهد 183لصف 

شیر رس و  يوم  ندرک  هناش  تلیضف  : مهدزای 183لصف 

اه هناش  عاونا  ندز و  هناش  تاقوا  بادآ و  : مهدزاود 184لصف 

دیلام نغور  ندیئوب و  لگ  ندرک و  لامعتسا  شوخ  يوب  بادآ  مشش : 188باب 

188هراشا

نیمز رد  شوخ  ياهوب  ندش  ادیپ  ببس  : لّوا 191لصف 

نآ بادآ  شوخ و  يوب  تلیضف  : مود 191لصف 

شوخ يوب  ندرک  در  تهارک  : موس 193لصف 

نارفعز ربنع و  کشم و  تلیضف  : مراهچ 194لصف 

هیلاغ تلیضف  : مجنپ 195لصف 

ندیلام ندب  رب  نغور  بادآ  تلیضف و  : مشش 196لصف 

هشفنب نغور  دیاوف  : متفه 197لصف 

قبنز نغور  ناب و  نغور  دیاوف  : متشه 197لصف 

اه نغور  ریاس  دیاوف  : مهن 198لصف 

نآ بادآ  عاونا و  روخُب و  تلیضف  : مهد 199لصف 

اه لگ  عاونا  خرس و  لگ  بالگ و  تلیضف  : مهدزای 200لصف 

لگ ندییوب  بادآ  : مهدزاود 201لصف 

ندیشک وراد  ندب و  رس و  نتسش  .نتفر  مامح  بادآ  متفه : 203باب 

203هراشا

مامح تلیضف  : لّوا 205لصف 

دناوخ دیاب  هک  ییاهاعد  مامح و  زا  ندمآ  نوریب  ندش و  لخاد  بادآ  : مود 206لصف 

تسا هدش  زیوجت  هچنآ  درک و  دیابن  مامح  رد  هچنآ  : موس 208لصف 

ندرک دوخ  زا  دب  ياهوب  عفد  ندب و  رس و  نتسش  تلیضف  : مراهچ 209لصف 
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یمطخ ردس و  اب  رس  نتسش  تلیضف  : مجنپ 210لصف 

ندیشک وراد  تلیضف  : مشش 211لصف 

لغب ریز  يوم  ندرک  هلازا  : متفه 212لصف 

تخادنا ریخأت  هب  ار  هرون  ناوت  یم  هک  ینامز  تیاغ  : متشه 212لصف 

ندیشک هرون  تقو  ياهاعد  : مهن 213لصف 

نآ بادآ  ریاس  ندیشک و  هرون  تاقوا  : مهد 214لصف 

هرون زا  دعب  ندیلام  انح  تلیضف  : مهدزای 215لصف 

لاسغا ریاس  هعمج و  لسغ  بادآ  : مهدزاود 216لصف 

نتفر ءالخلا  تیب  ندش و  رادیب  نتفر و  باوخ  بادآ  متشه : 221باب 

221هراشا

باوخ تاقوا  : لّوا 223لصف 

باوخ زا  شیپ  نتخاس  وضو  : مود 224لصف 

ندیباوخ زا  شیپ  بادآ  ندیباوخ و  ناکم  : موس 226لصف 

ندیباوخ بادآ  ریاس  : مراهچ 227لصف 

دوش هدناوخ  دیاب  باوخ  زا  شیپ  هک  هیعدا يا  بادآ و  : مجنپ 227لصف 

مالتحا ندید و  ناشیرپ  باوخ  نآ و  عفد  باوخرد و  ندیسرت  : مشش 231لصف 

بش رخآ  رد  ندش  رادیب  يرادیب و  عفد  يارب  اهاعد  : متفه 232لصف 

ندش رادیب  بادآ  ندید و  کین  باوخ  يارب  اعد  زامن و  : متشه 233لصف 

باوخ ریبعت  نآ و  ببس  غورد و  تسار و  باوخ  : مهن 235لصف 

لوا 235تمسق 

مود 239تمسق 

رایسب باوخ  تمذم  يرادیب و  بادآ  : مهد 243لصف 

ءالخلا تیب  بادآ  : مهدزای 245لصف 

تسا هدش  یهن  هک  ییاه  ناکم  عاضوا و  لاوحا و  نایب  رد  : مهدزاود 247لصف 

زارحا هیعدا و  زا  یضعب  رکذ  ضارما و  زا  یضعب  هجلاعمو  هیودا  زا  یضعب  ، هیقنت ندرک ، تکاجح  بادآ  : مهن 249باب 

249هراشا
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نانمؤم يالتبا  تّدش  نایب  نآ و  رب  ربص  يرامیب و  باوث  : لّوا 251لصف 

تماجح بادآ  تلیضف و  : مود 254لصف 

اّبطا هب  عوجر  زاوج  نایب  تسا و  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  نامرد  عاونا  : موس 259لصف 

بت عاونا  هجلاعم  : مراهچ 264لصف 

هعفان هبکرم  هیودا  هعماج و  هیعدا  : مجنپ 269لصف 

نج فرصت  غامد و  لالتخا  عرص و  ماکز و  هقیقش و  رس و  درد  هجلاعم  : مشش 275لصف 

ولگ رسدرد و  ضارما و  ریاس  هجلاعم  : متفه 278لصف 

اه نیا  لاثما  قََهب و  یسیپو و  هروخ  دوبث و  لولاث و  حورجو و  حورق  ریزانخ و  هجلاعم  : متشه 284لصف 

هفرس هدعم و  رازآ  اهداب و  جنلوق و  ینوردنا و  ضارما  هجلاعم  : مهن 288لصف 

ضارما ریاس  هناثم و  ضارما  ریساوب و  جلاف و  لصافم و  عاجوا  هجلاعم  : مهد 293لصف 

اهالب ریاس  ناگدنزگ و  مومس  رحس و  عفد  يارب  تاذیوعت  زا  یلیلق  : مهدزای 297لصف 

هدرفم هیودا  زا  یضعب  صاوخ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  فیرش  تبرت  دیاوف  : مهدزاود 304لصف 

ناشیا فانصا  قوقح و  مدرم ، اب  ترشاعم  بادآ  مهد : 311باب 

311هراشا

نازینک نامالغ و  ناشیوخ ، قوقح  نایب  رد  : لّوا 313لصف 

هلیبق هریشع و  نامیتی ، ناگیاسمه ، قوقح  : مود 317لصف 

تّوخا تقادص و  قوقح  : موس 320لصف 

قلخ اب  ترشاعم  نسح  رگیدکی و  رب  نانمؤم  قوقح  : مراهچ 323لصف 

ناشیا ندینادرگ  داش  ناشیا و  ياهراک  رد  ندومن  یعس  نانمؤم و  تجاح  ياضق  : مجنپ 326لصف 

ناشیا نارامیب  تدایع  نانمؤم و  اب  تاقالم  : مشش 332لصف 

نامولظم ندرک  يرای  ناشیا و  ياه  تناعا  ریاسو  ندیناشوپ  هماجو  ناشیا  نداد  بآو  نانمؤم  ماعطا  : متفه 335لصف 

ناشیا ترشاعم  بادآ  باحصا و  ناریپ و  نامولظم و  نافیعض و  ناریقف و  قوقح  : متشه 337لصف 

لوا 337تمسق 

مود 341تمسق 

ناشیا تبیغ  رد  نانمؤم و  قوقح  تیاعر  : مهن 345لصف 

ناشیا لاوحا  زا  یلیلق  ناملاظ و  ترشاعم ؛ بادآ  : مهد 349لصف 
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لوا 349تمسق 

مود 353تمسق 

نافلاخم نارفاک و  اب  ترشاعم  بادآ  : مهدزای 356لصف 

ناگدنز رب  ناگدرم  قوقح  : مهدزاود 358لصف 

لوا 358تمسق 

مود 363تمسق 

اهنیا لاثما  ندرک و  تبحص  نتساخرب و  تسشن و  بادآ  ندرک و  هسطع  بادآ  ندیسوب و  هقناعم و  هحفاصم و  مالس و  زا  سلاجم ، بادآ  مهدزای : 369باب 

369هراشا

نآ بادآ  مالس و  تلیضف  : لّوا 371لصف 

کی ره  بادآ  هقناعم و  هحفاصم و  تلیضف  : مود 374لصف 

سلاجم رد  نتسشن  بادآ  : موس 378لصف 

دیآ یم  وا  هناخ  هب  هک  یسک  اب  هناخ  بحاص  تاقالم  بادآ  : مراهچ 380لصف 

تسا راوازس  اه  نآ  تبحاصم  ینیشنمه و  هک  یتعامج  تساور و  اجنآ  رد  ندش  لخاد  هک  یسلاجم  : مجنپ 382لصف 

نتخادنا ناهد  بآ  غورآ و  هسطع و  بادآ  : مشش 386لصف 

نتشاد ناهنپ  ار  سلجم  زار  ندرک و  تبحص  بادآ  ندرک و  تبحص  یشوگ  رد  ندیدنخ و  ندرک و  حازم  : متفه 389لصف 

رگیدکی رب  سلاجم  باحصا  قوقح  تسلاجم و  بادآ  ریاس  : متشه 391لصف 

سلاجم رد  ادخ  رکذ  تلیضف  : مهن 394لصف 

...سلاجم رد  مالسلا  مهیلع  همئا  ادخ و  لوسر  ترضح  رکذ  تلیضف  مهد : 395لصف 

نآ بادآ  ناردارب و  اب  ندرک  تروشم  : مهدزای 397لصف 

نتشون همان  بادآ  : مهدزاود 399لصف 

نآ زا  نتفر  نوریب  هناخ و  هب  ندش  لخاد  بادآ  مهدزاود : 401باب 

401هراشا

هناخ تعسو  رد  : لّوا 403لصف 

نتخاس دنلب  رایسب  هناخ و  نتخاس  رد  رایسب  فّلکت  تّمذم  : مود 404لصف 

دشاب هتشاد  هیاس  هک  ار  یحور  بحاص  تروص  نتخاس  ندیشک و  ریوصت  ندرک و  یشاقن  : موس 406لصف 

هناخ شرف  بادآ  : مراهچ 407لصف 
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هناخ رد  ندرک  تدابع  بادآ  : مجنپ 409لصف 

سورخ رتوبک و  ًاصوصخ  هناخ  رد  تاناویح  نتشاد  هاگن  : مشش 410لصف 

هناخ رد  زب  دنفسوگ و  نتشاد  هاگن  : متفه 412لصف 

تسین اور  ای  تسا  اور  ناشیا  نتشک  هک  تاناویح  زا  یضعب  رکذ  رویط و  ریاس  لاوحا  نایب  متشه : 413لصف 

هناخ رد  گس  نتشاد  هاگن  زا  عنم  : مهن 417لصف 

ندیرخ هناخ  نتخورفا و  غارچ  بادآ  : مهد 419لصف 

هناخ بادآ  ریاس  : مهدزای 420لصف 

نآ زا  نتفر  نوریب  هناخ و  هب  ندش  لخاد  بادآ  : مهدزاود 423لصف 

نتشاد هاگن  نایاپراهچ  ندومن و  تعارز  تراجت و  نتفر و  رازابو  ندش  هراوسو  نتفر  هدایپ  بادآ  : مهدزیس 427باب 

427هراشا

کی ره  عاونا  غالا و  رتسا و  بسا و  رب  ندش  راوس  : لّوا 429لصف 

نایاپ راهچ  قوقح  تیاعر  نتشاد و  هاگن  بادآ  : مود 431لصف 

ماجل نیز و  بادآ  : موس 434لصف 

يراوس بادآ  هیعدا و  : مراهچ 435لصف 

نتفر هدایپ  بادآ  : مجنپ 438لصف 

دنفسوگ واگ و  رتش و  نتشاد  هاگن  رد  : مشش 439لصف 

تاناویح نتشاد  هاگن  ندیرخ و  بادآ  : متفه 441لصف 

تاناویح ماسقا  لاوحا و  لمجم  نایب  رد  : متشه 443لصف 

ندومن لالح  بلط  ندرک و  تراجت  تلیضف  : مهن 446لصف 

تراجت بادآ  : مهد 449لصف 

نتشاک تخرد  ندرک و  تعارز  تلیضف  : مهدزای 454لصف 

نتشاک تخرد  ندرک و  تعارز  بادآ  : مهدزاود 456لصف 

رفس بادآ  مهدراهچ : 459باب 

459هراشا

نآ دب  کین و  تاعاس  ماّیا و  دب و  کین و  ياهرفس  : لّوا 461لصف 

اعد قدصت و  هلیسو  هب  رفس  ياه  تسوحن  عفد  رد  : مود 463لصف 
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نتفر نوریب  تقو  رد  اعد  زامن و  لسغ و  بادآ  : موس 465لصف 

درب دوخ  اب  دیاب  هک  يزیچ  نایب  نتفر و  نوریب  بادآ  ریاس  : مراهچ 469لصف 

اه نآ  ندرک  فرصم  بادآ  رفس و  رد  نتشادرب  هشوت  بادآ  : مجنپ 472لصف 

وا اب  ترشاعم  بادآ  رفس و  رد  نتشاد  هارمه  رد  : مشش 473لصف 

رفس بادآ  ریاس  : متفه 475لصف 

نتسشن نتفر و  هار  بادآ  : متشه 478لصف 

دناوخ دیاب  لزانم  هار و  رد  هک  ییاهاعد  : مهن 479لصف 

اه لپ  زا  نتشذگ  ایرد و  رفس  بادآ  : مهد 483لصف 

وا نتشگرب  بادآ  رفاسم و  لابقتسا  تعیاشم و  بادآ  : مهدزای 484لصف 

نتخادنا ریت  نتخات و  بسا  بادآ  : مهدزاود 486لصف 

هعفان دیاوف  هقرفتم و  بادآ  زا  یضعب  : 496همتاخ

لوا 496تمسق 

مود 502تمسق 

موس 508تمسق 

همان 515تغل 

ا 515آ - 

518ب

519پ

521ث

521ج

521چ

521ح

523خ

524د

524ذ

525ر
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525ز

526س

527ش

527ص

528ض

528ط

528ظ

528ع

529غ

530ف

530ق

531ك

531گ

532ل

532م

534ن

534و

535ه

535ي

زکرم 537هرابرد 
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نیقتملا هیلح 

باتک تاصخشم 

.ق 1111  - 1037 یقتدمحم ، نبرقاب  دمحم  یسلجم ، هسانشرس : 

سدـقم دجـسم  تاراـشتنا  شهوژپ  دـحاو  شیاریو  قـیقحت و  یـسلجم ؛ رقابدـمحم  فیلاـت  نیقتملا / هیلح  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
.نارکمج

.]؟ تساریو  : ] تساریو تیعضو 

.1388 نارکمج ، سدقم  دجسم  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ص  499 يرهاظ :  تاصخشم 

( لوا پاچ   ) لایر  40000 لایر 978-964-8484-30-4 ؛ :   50000 کباش : 

(( يراپس نورب  ) مود پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 

ناتسمز 1385. لوا : پاچ  تشاددای : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.همان هژاو  تشاددای : 

یعیش قالخا  عوضوم : 

یقالخا ثیداحا  عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم : 

یبهذم مسارم  ریاعش و  نایعیش --  عوضوم : 

زیخاتسر عوضوم : 

.ق نرق 11 هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 
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شهوژپ دحاو  مق .)  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

فلا BP247/65/م3ح8 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/61 ییوید :  يدنب  هدر 

م 905-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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رشان همدقم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

بادآ فیرـش  باتک  نیا  نوچ  تسا و  هدـیدرگ  پاچ  دـیدجت  راب  نارازه  هکلب  اهدـص  نیقتملا  هیلح  باتک  ریخا  لاـس  دـصکی  رد 
شیاریو اب  ناوت  ّدـح  رد  ات  میدـش  نآ  رب  اذـل  تسا  هدومن  نییبت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  تاـیاور و  ساـسارب  ار  یناگدـنز 

هَّللا هیقب  ترـضح  تیانع  ّقح و  ترـضح  هّجوت  دروم  تسا  دـیما  میازفیب  نآ  توالح  رب  رداصم  رکذ  شهوژپ و  قیقحت و  دـیدج و 
.میهن یم  تنم  هدید  رب  ار  نازیزع  ياه  ییامنهار  .دریگ  رارق  مظعالا 

یمق يدمحا  نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم 
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فلؤم همدقم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

مراکم میمتتل  مّلسو  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ًادّمحم  هئآیفـصأ  هبخن  ثعبو  نیقّتملا  هیلح  نسحأب  نیلـسرملا  هئآیبنأ  یّلح  يّذلا  هَّلل  دمحلا 
نم نیّحبـسملا  ساـفنأ  ددـع  مهیلعو  هیلع  هَّللا  تاولـصف  نیّیبـنلا  لاـصخ  لـضفأ  نیبـختنملا  هئآیـصوأ  یف  لـمکأو  نینمؤملا  قـالخأ 

.نیضرألاو تاومّسلا  ءالم  مهئآدعأ  یلع  هَّللا  هنعلو  نیعمجأ  سانلاو  هکئآلملا 

عم هَّللا  هرشح  یقت -  دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  مالسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  مولع  هبلط  مداخ  نینمؤم و  مادقا  بارت  دیوگ  نینچ  دعب ؛ اما 
هنـسح و قـالخا  هب  ّقلخت  ناویح  عاونا  ریاـس  زا  ناـسنا  عون  ینب  زاـیتما  هدـمع  نوچ  نیعمجأ -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیرّهطملا  هیلاوم 

یمامت ِقالْخَالا » َمِراکَم  َمِّمَتُِال  ُْتثُِعب  : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  يوبن  فیرش  ثیدح  ياضتقم  هب  تسا و  هنـسحتسم  بادآ  هب  نُّیَزَت 
قالخا مراکم  زا  يرصتخم  نوچ  هدیدرگ و  نیبم  رهاظ و  ترضح  نآ  نید  رونا و  عرش  رد  هدیمح  قالخا  عیمج  هدیدنـسپ و  بادآ 

زا مالـسلا ، مهیلع  تلاسر  تیب  لها  تعباتم  جهانم  ناجهان  تداعـس و  هار  نایهار  زا  یعمج  دوب ، هدـش  نایب  هویحلا » نیع   » باتک رد 
دیناسا هب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  همیقتـسم  هقیرط  زا  هک  بادآ  نساحم  ناـیب  رد  يا  هلاـسر  هک  دـندومن  ساـمتلا  ریقح  هّرذ  نیا 

رد ار  رابخا  نیماضم  راید ، نیا  لها  هب  تبسن  عفن ، ِمومع  تهج  هب  دیامن و  ریرحت  راصتخا  هجو  رب  دشاب ، هدیسر  ریقح  نیا  هب  هربتعم 
هتسناد مزال  ار  ینامیا  توخا  قوقح  تیاعر  لاغتشا ، ترثک  لاجم و  قیض  اب  اذهل  .دروآرد  هولج  هب  مهفلا  بیرق  یسراف  تغل  بلاق 
تباجا هدـیدرگ ، راودـیما  .تسا » نآ  هدـنهد  ماجنا  دـننام  ریخ  راک  هب  يامنهار  ِِهلِعاـفَک ؛ ِْریَخلا  یَلَع  ُّلاّدـلا   » ثیدـح ياـضتقم  زا  و 

.دینادرگ بترم  همتاخ  باب و  هدراهچ  رب  هدومن و  ناشیا  سمتلم 
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.ندیشوپ شفک  هماج و  بادآ  نایب  رد  لّوا  باب 

.ندرک باضخ  ندرک و  رظن  هنیآ  رد  ندیشک و  همرس  ندیشوپ و  رویز  یلح و  بادآ  نایب  رد  مود  باب 

.ندیماشآ ندروخ و  بادآ  نایب  رد  موس  باب 

.ناشیا ترشاعم  نادنزرف و  تیبرت  تیفیک  نانز و  ترشاعم  تعماجم و  بادآ  جیوزت و  تلیضف  نایب  رد  مراهچ  باب 

.اه نیا  لاثما  ندرک و  هناش  ندیشارت و  رس  نتفرگ و  براش  نخان و  ندرک و  كاوسم  بادآ  نایب  رد  مجنپ  باب 

.ندیلام نغور  ندییوب و  شوخ  لگ  ندرک و  لامعتسا  شوخ  يوب  بادآ  نایب  رد  مشش  باب 

.نآ لاثما  ندیشک و  وراد  نتفر و  مامح  بادآ  نایب  رد  متفه  باب 

.نتفر ءالخلا  تیب  ندش و  رادیب  نتفر و  باوخ  بادآ  نایب  رد  متشه  باب 

.ضارما زا  یضعب  هجلاعم  هیودا و  زا  یضعب  صاوخ  زارحا و  هیعدا و  زا  یضعب  رکذ  هیقنت و  تماجح و  بادآ  نایب  رد  مهن  باب 

.ناشیا فانصا  قوقح و  نانمؤم و  ترشاعم  بادآ  نایب  رد  مهد  باب 

.اه نیا  لاثما  هقناعم و  هحفاصم و  هسطع و  مالس و  سلاجم و  بادآ  نایب  رد  مهدزای  باب 

.نتفر نوریب  ندش و  لخاد  هناخ  بادآ  نایب  رد  مهدزاود  باب 

.نتشاد هاگن  نایاپراهچ  ندومن و  تعارز  تراجت و  نتفر و  رازاب  نتفر و  هار  ندش و  راوس  بادآ  نایب  رد  مهدزیس  باب 

.ندرک رفس  بادآ  نایب  رد  مهدراهچ  باب 

.هقرفتم دیاوف  زا  یضعب  نایب  رد  همتاخ 

هلاسر نیا  رد  نارظان  زا  لومأم  مدـینادرگ ، یمـسم  نیقتملا  هیلح  باتک  هب  متخاـس و  لمتـشم  لـصف  هدزاود  رب  ار  باوبا  زا  کـی  ره 
ياطخ رب  دـنیامن و  دای  تمحر  ياعدتـسا  ترفغم و  ياعد  هب  ار  هشیپ  اـطخ  مرجم  نیا  هک  نآ  هیفاو  هلاـجع  نیا  هب  نـالماع  هیفاـش و 

.نیعملا قفوملا  هَّللاو  .دنیامنن  هذخاؤم  ار  روصق  زجع و  هب  فرتعم  نیا  ینعم  ظفل و 
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شفک سابل و  ندیشوپ  بادآ  رد  لوا : باب 

هراشا
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ندرک تنیز  لّمجت و  تلیضف  : لّوا لصف 

بـسانم دـسر و  مه  هب  لالح  زا  هاگره  ندیـشوپ ، رخاف  هزیکاپ و  ياه  هماج  ندرک و  تنیز  رایـسب ، هربتعم  ثیداحا  قفاوم  هک  نادـب 
.دیامن تعانق  دیاب  دوش  رسیم  هچره  هب  دسرن  مه  هب  لالح  زا  رگا  .تسا و  راگدرورپ  يدونشخ  بجوم  تسا و  ّتنس  دشاب ، وا  لاح 

.دنادرگن یهلا  تدابع  عنام  ار ، هماج  ياه  یتدایز  لیصحت  و 

يزور رگا  .دهدب و  نمؤم  ناردارب  هب  دیامن و  فرص  دشوپب و  دروخب و  نآ  روخرد  دنادرگ ، خارف  وا  رب  ار  يزور  یلاعت  قح  رگا  و 
مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد  هچنانچ  دنکن ، هدولآ  ار  دوخ  ههبـش ، مارح و  هب  دیامن و  تعانق  .دوش  گنت  وا  رب 

دای دـنمان و  یم  ادـخ  تسود  ار  وا  دوش  رهاظ  وا  رب  تمعن  نآ  رثا  دـیامرف و  تمارک  دوخ  هدـنب  هب  یتمعن  ادـخ  هاگره  تسا : لوقنم 
دهاوخ راگدرورپ  تمعن  هدننک  بیذکت  دنمان و  یم  ادخ  نمشد  ار  وا  دوشن  رهاظ  وا  رب  رگا  .دوب و  دهاوخ  راگدرورپ  تمعن  هدننک 

نآ رثا  هک  دراد  یم  تسود  دیامرف ، تمارک  هدنب  هب  یتمعن  یلاعت  قح  هاگره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد  .دوب و 
.دنیبب وا  رب  ار  تمعن 

هک دینک  یم  تنیز  هناگیب  يارب  زا  هک  نانچ  دینک  تنیز  دوخ  نمؤم  ردارب  يارب  زا  دـیاب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دنیب تئیه  نیرتوکین  هب  ار  امش  دیهاوخ 

يور رب  ناتسمز  رد  دنتسشن و  یم  ریصح  يور  رب  ناتسبات  رد  مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تسا : لوقنم  ربتعم  دنـس  هب 
.دندرک یم  تنیز  مدرم  يارب  دندمآ ، یم  نوریب  نوچ  دندیشوپ و  یم  هدنگ  ياه  هماج  هناخ  رد  سالپ و 
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ار یلاحدب  راهظا  تنیز و  كرت  دراد و  یم  تسود  ار  تمعن  راهظا  تنیز و  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
دراد و وکین  ار  هناخ  دراد ، وبشوخ  ار  دوخ  هماج  هک  نیا  هب  دنیبب  دوخ  هدنب  رد  ار  تمعن  رثا  هک  دراد  یم  تسود  دراد و  یم  نمشد 

یم دایز  ار  يزور  دـنک و  یم  لیاز  ار  رقف  ندرک  نشور  باتفآ  نتفر  ورف  زا  شیپ  غارچ ، هک  نآ  یتح  .دـَبوِرب  ار  هناخ  ياه  تحاس 
.دنک

تسا هدرک  گنت  ار  ایند  ناشیا  رب  تقفش  يارب  هک  تسا  هدرک  قلخ  ار  یعمج  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
رب دنا و  هدیدرگ  بغار  هدناوخ  نآ  يوس  هب  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هک  ترخآ  يوس  هب  سپ  تسا ، هتـشادرب  ناشیا  زا  ار  ایند  تبحم  و 
ادخ ياضر  رد  ار  دوخ  ناج  يدبا و  تمارک  زا  تسا  ادـخ  دزن  هچنآ  هب  دنقاتـشم  دـننک و  یم  ربص  ایند  ياه  هورکم  شاعم و  یگنت 

هک دنناد  یم  دـشاب و  دونـشخ  ناشیا  زا  یلاعت  قح  دـنور  ترخآ  هأشن  هب  نوچ  سپ  تسا  تداهـش  ناشیا  راک  رخآ  دـنا و  هتخاب  رد 
ياه هماج  دنا و  هدرکن  عمج  هرقن  الط و  دنا و  هتخودنا  دوخ  ترخآ  يارب  هشوت  سپ  تسا ، شیپ  رد  ار  همه  هک  تسا  یهار  گرم 

زا .دشاب و  ناشیا  ترخآ  هشوت  هک  دنهد  یم  ادخ  هار  رد  ار  اه  یتدایز  دـنیامن و  یم  تعانق  يرورـض  توق  هب  دنـشوپ و  یم  هدـنگ 
دنناشیا تیاده و  هار  ياه  غارچ  دنناشیا  دننک ، یم  ینمـشد  نانمـشد  اب  ادخ  يارب  زا  دننک و  یم  یتسود  ناکین  اب  ادخ  ياضر  يارب 

.ترخآ میعن  هب  معنتم 

یم هچ  مدیـسرپ : مدوب ، هدیـشوپ  زخ  ياـه  هماـج  متفر و  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  تمدـخ  هب  دـیوگ : میهاربا  نب  فسوی 
.دوب هدیشوپ  زخ  هماج  دش  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  هک  یتسرد  هب  تسین ، یکاب  دومرف : زخ ؟ هماج  رد  دییامرف 

ار دوخ  ياه  هماـج  نیرتهب  دـیوگ ، نخـس  ناورهن  جراوخ  اـب  هک  داتـسرف  ار  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  و 
نیرتهب زا  وت  دـنتفگ : .تفر  ناشیا  دزن  هب  دـش و  راوس  نابـسا  نیرتهب  رب  درک و  وبـشوخ  ار  دوخ  شوخ ، ياـهوب  نیرتهب  هب  دیـشوپ و 

ِهَّللا َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  سابع  نب  هَّللادبع  يا ؟ هدش  راوس  ناشیا  نابسا  رب  هدیـشوپ و  ار  ناراّبج  هماج  ارچ  یمدرم ،
يارب ادـخ  هک  ار  یتنیز  تسا  هدرک  مارح  یـسک  هچ  دّـمحم ! اـی  وگب  هیآ 32 ؛ ] فارعا /  « ] ِقْزِّرلا َنـِم  ِتاـبِّیَّطلاَو  ِهِداـبِِعل  َجَرْخَا  ِیتَّلا 
وکین ادخ  هک  نک  تنیز  شوپب و  سیفن  ياه  هماج  دومرف : ترـضح  سپ  ار .!؟ وکین  بیط و  ياه  يزور  هدروآ و  نوریب  شناگدـنب 

.دشاب لالح  زا  هک  دیاب  اّما  دراد ، تسود  ار  وکین  تسا و 
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قداص رفعج  ماما  هک  دید  دـمآ ، مارحلا  دجـسم  هب  تسا  هیفوص  خـیاشم  زا  هک  يروث  نایفـس  هک  تسا  هدـش  دراو  ربتعم  ثیدـح  رد 
سپ .منک  شنزرـس  اـه  هماـج  نیا  رب  ار  وا  مورب و  هَّللا  و  تفگ : .تسا  هدیـشوپ  وـکین  تـمیق  رپ  ياـه  هماـج  هتـسشن و  مالـسلا  هـیلع 

اه هماج  نینچ  تناردـپ  زا  کـی  چـیه  هدیـشوپن و  ياـه  هماـج  نینچ  ربمغیپ  هک  هَّللاو  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : دـمآ و  کـیدزن 
.دنا هدیشوپن 

يزور مدرم  رب  زورما  دوب ، گنت  مدرم  رب  يزور  هک  دـندوب  یناـمز  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : ترـضح 
ام دـندومرف : و  تشذـگ ، هک  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  سپ  دـنناکین ، ادـخ  ياـه  تمعن  ندرک  فرـص  هـب  مدرم  نیرتراوازـس  .تـسا  خارف 
.ما هدیـشوپ  مدرم  يارب  ینیب  یم  هک  ار  هماج  نیا  يروث ! يا  .تسا  هدرک  اطع  ادـخ  هچنآ  رد  ندرک  فرـصت  هب  میمدرم  نیرتراوازس 
دوخ يارب  ار  هدنگ  هماج  نیا  دندومرف : و  دندوب ، هدیـشوپ  ریز  رد  هک  يا  هدنگ  هماج  دندومن  وا  هب  دـندرک و  الاب  ار  هماج  نماد  سپ 
هماج هدنگ ، هماج  ریز  رد  وا  دندرک ، رود  ار  نایفس  يالاب  هماج  دندز و  تسد  سپ  .مدرم  يارب  ار  وکین  ياه  هماج  نیا  ما و  هدیشوپ 

.يا هدیشوپ  مدرم  نداد  بیرف  يارب  ار  الاب  هماج  هدیشوپ و  دوخ  سفن  تّذل  يارب  ار  نییاپ  هماج  دندومرف : دوب ، هدیشوپ  یکزان 

شوخ رایـسب  هچ  هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تمدـخ  هب  مدرک  ضرع  تفگ : هک  تسا  لوقنم  لاله  نب  هَّللا  دـبع  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
یگتـسکش و راهظا  دنـشوپ و  یم  هدنگ  ياه  هماج  دنروخ و  یم  راوگان  هزمدب و  ياه  ماعط  هک  یناسک  لاوحا  زا  ار  مدرم  دـیآ  یم 

یم فابالط  يابید  ياهابق  دوب و  هدازربمغیپ  ربمغیپ و  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف : .دـنیامن  یم  عوشخ 
وا هماج  اـب  ار  مدرم  درک و  یم  مدرم  ناـیمرد  مکح  درک و  یم  مکح  مدرم  ناـیم  رد  تسـشن و  یم  نوعرف  لآ  سلاـجم  رب  دیـشوپ ،

و دنک ، افو  دنک  هدـعو  هاگره  دـیوگ و  تسار  دـیوگ  هچنآ  هک  دـیاب  یم  ماما  .دنتـساوخ و  یم  مکح  رد  تلادـع  وا  زا  دوبن ، يراک 
زا يرایـسب  و  ...ِهَّللا » َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  : » ار هیآ  نیا  دندناوخ  سپ  .تسا  هدرکن  مارح  یـسک  رب  ار  لالح  ادخ  دنک ، تلادع  هب  مکح 

.ما هدومن  داریا  هویحلا » نیع   » باتک رد  ار  لصف  نیا  بسانم  رابخا 

تسا مارح  اه  نآ  ندیشوپ  هک  ییاه  سابل  : مود لصف 

نآ طوحا  و  تسا ، مارح  ندیشوپ  فابالط  هماج  ندیشوپ و  ضحم  ریرح  ار  نادرم  هک  نادب 
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هماج يازجا  هک  تسا  نآ  طوحا  زاب  .دشابن و  ریرح  زا  مه  دیـشوپ  ناوتن  نآ  اب  ار  تروع  هک  ییاهزیچ  هسیک و  نیچقرع و  هک  تسا 
تسا نآ  یلوا  دشاب و  نامسیر  ای  ناتک  ای  مشپ  ای  دننک  طولخم  مشیربا  هب  هک  يزیچ  هک  تسا  نآ  رتهب  .دشابن  ریرح  فاجـس ، دننام 
ناویح تسوپ  هک  دـیاب  .دوب و  دـهاوخ  رتهب  دـشاب ، ریرح  ریغ  دوپ  عومجم  ای  رات  عومجم  رگا  دـشاب و  هدایز  اـی  کـی  هد  ردـق  هب  هک 

.دنشاب هدرک  یغابد  هک  دنچره  دشابن  هدرم 

نادند و خاش و  وم و  مشپ و  تسوپ و  هک  دیاب  زامن  رد  .دشابن  تسین  هیکذت  لباق  هک  دـنچ  یناویح  تسوپ  باحـصا  نیب  رهـشا  ربانب 
طوحا تسا و  فالخ  تسا  فورعم  لاحلا  هک  يزخ  باجنس و  رومس و  رد  دشابن ، تسا  مارح  ناشتـشوگ  هک  یناویح  يازجا  ریاس 

رد هک  يا  هماج  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و  زیاج  اـه  نآ  رد  زاـمن  هک  تسا  نآ  باجنـس  يزخ و  رد  رهظا  هچرگا  تسا ، باـنتجا 
زین ار  غلابریغ  لافطا  ّیلو ، هک  تسا  رتهب  دشاب و  هدیبسچ  ییوم  ادابم  دننکن ، زامن  دنشاب  هدیشوپ  اه  نآ  يالاب  رد  ای  اه  هماج  نآ  ریز 

.الط ریرح و  ندیشوپ  زا  دیامن  عنم 

تنیز هک  نکم  تسد  رد  ـالط  رتـشگنا  یلع ! اـی  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  لوـسر  ترـضح  تسا : لوـقنم  ربـتعم  دنـس  هب 
.تشهب رد  تسوت  ششوپ  نآ  هک  شوپم  ریرح  هماج  تشهب ، رد  تسوت 

.دنازوس یم  شتآ  هب  ار  تتسوپ  تمایق  رد  نیا  ببس  هب  یلاعت  قح  هک  شوپم  ریرح  هماج  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

، ار نازینک  نانز و  یلب  تفگ : دنک ؟ تنیز  الط  هب  ار  دوخ  لها  هک  ار  درم  تسا  زیاج  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.هن ار  نارسپ  اما 

هرقن الط و  رویز  هب  ار  دوخ  نانز  نادنزرف و  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  مردپ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  دراو  رگید  ثیدح  رد 
مه غلاـبان  نارـسپ  لـماش  هک  دراد  لاـمتحا  دنـشاب و  نارتخد  نادـنزرف ، زا  دارم  هک  تسا  نکمم  تسین و  یکاـب  و  دومرف ، یم  تنیز 

.تسا بانتجا  طوحا  دشاب و 

مشپ ناتک و  هبنپ و  ندیشوپ  : موس لصف 

هنیمشپ هماج  و  تسا ، ناتک  نآ  زا  دعب  دنشاب و  هتفاب  هبنپ  زا  هک  تسا  يا  هماج  اه ، هماج  نیرتهب 
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دنس هب  هچنانچ  .تسین  دب  ندیشوپ  امرس  عفد  ای  تعانق  يارب  زا  یهاگ  اما  دراد ، تهارک  نداد  رارق  دوخ  هماج  ندیـشوپ و  هشیمه  ار 
مهیلع تیب  لها  اـم  شـشوپ  ادـخ و  لوسر  شـشوپ  نآ  هک  ار ، هبنپ  هماـج  دیـشوپب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم 

.یتّلع يارب  زا  رگم  دیشوپ  یمن  مشپ  وم و  هماج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  .تسا  مالسلا 

.يرذع يارب  زا  رگم  مشپ ، وم و  هماج  دیشوپ  دیابن  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 

رب هنیمشپ  هماج  هدیشوپ و  هدنگ  نهاریپ  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  ریثک  نب  نیـسح  زا  رگید  تیاور  رد 
یم مردپ  دومرف : ترـضح  .هنیمـشپ  هماج  ندیـشوپ  زا  دنراد  تهارک  مدرم  موش ، وت  يادـف  متفگ  .هدیـشوپ  هدـنگ  نهاریپ  نآ  يالاب 
زین ام  دندیشوپ و  یم  ار  اه  هماج  نیرت  هدنگ  دنداتـسیا  یم  زامن  هب  هاگره  و  دیـشوپ ، یم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  و  دیـشوپ ،

.مینک یم  نینچ 

اب نیمز  يور  رب  منک : یمن  كرت  ندرم  اـت  هک  تسا  زیچ  جـنپ  دوـمرف : تسا  لوـقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
.ندیشوپ هنیمشپ  هماج  ندرک ، لافطا  رب  مالس  و  ندیشود ، دوخ  تسد  هب  ار  زب  ندش ، راوس  راد  لج  غالا  رب  و  ندروخ ، زیچ  نامالغ 

مومذـم نارگید ، زا  دـنوش  زاـتمم  نآ  رب  و  دـنهد ، رارق  دوخ  ّيز  ار  لاـش  ندیـشوپ  رگا  هک  تسا  نآ  ثیداـحا  نیا  ناـیم  عمج  هجو 
رذوبا ثیدح  رد  هچنآ  تسا  ینعم  نیا  دیؤم  درادن و  روصق  دنـشوپب ، امرـس  عفد  ای  یگتـسکش  ای  تعانق  يارب  یهاگ  رگا  اما  .تسا 

هماـج هک  دنـسر  مه  هب  یهورگ  ناـمزلا  رخآ  رد  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک ، تسا  هدـش  دراو  يراـفغ 
ار تعامج  نآ  تسه ، یتدایز  یلضف و  نارگید  رب  ببس  نیا  هب  ار  ناشیا  هک  دننک  نامگ  دنشوپب و  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  هنیمـشپ 

.اه نیمز  اه و  نامسآ  هکئالم  دننک  تنعل 

ندیشوپ تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و  تسا ، ناربمغیپ  ششوپ  زا  ناتک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دنک یم  هبرف  ار  ندب  ناتک 

رد دندیرخ و  یم  مهرد  دـصناپ  ای  مهرد  رازه  هب  زخ  هماج  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دندومرف یم  قّدصت  ار  شتمیق  دنتخورف و  یم  تشذگ ، یم  ناتسمز  نوچ  و  دندیشوپ ، یم  ناتسمز 
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تسا هورکم  ای  تّنس  سابل  رد  هک  ییاه  گنر  : مراهچ لصف 

هورکم .یـسدع  دوبک و  گنرمین و  خرـس  نآ  زا  دـعب  زبس و  نآ  زا  دـعب  درز و  نآ  زا  دـعب  تسا و  دیفـس  هماج  رد  اه  گنر  نیرتهب 
رگا هزوم و  ابع و  همامع و  رد  رگم  لاح ، همه  رد  دراد  دـیدش  تهارک  هایـس  هماج  ندیـشوپ  .زامن و  رد  ًاصوصخ  هریت ، خرـس  تسا 

.تسا رتهب  دشابن  هایس  مه  ابع  همامع و 

نیرت هزیکاپ  رتوکین و  نآ  هک  دیفس ، هماج  دیشوپب  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  دنچ  رد 
.دینک نفک  نآ  رد  ار  دوخ  ياه  هدرم  و  تسا ، اه  گنر 

.دندیشوپ یم  دیفس  هماج  تاقوا  رثکا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

يدرز هماج  و  دـندرک ، یم  زامن  ربنم  ربق و  نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مدـید  هک  تسا  هدرک  تیاور  نذؤم  صفح  و 
.دندوب هدیشوپ  ِْهب  ِگنر  هب 

درز زخ  ءادر  درز و  هماـمع  درز و  زخ  هّبُج  دـندمآ ، نوریب  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  تسا : لوـقنم  هرارز  زا  نسح  ثیدـح  رد 
.دندوب هدیشوپ 

لگ هب  هک  هریت  خرـس  هماج  هک  دـید  تفر ، مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  تمدـخ  هب  هبتع  نب  مکح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
هک يزیچ  رد  میوگ  هچ  تفگ : مکح  ییوگ ؟ یم  هچ  هماج  نیا  رد  هک  دندومرف  ترـضح  .تسا  هدیـشوپ  دندوب  هدرک  گنر  هشفاک 

تنیز دومرف : ترـضح  .مینک  یم  بیع  ار  ناشیا  ام  دنـشوپ ، یم  ار  هماج  نیا  ام  نایم  رد  هک  خوش  ناناوج  اما  دیـشاب ، هدیـشوپ  اـمش 
.ما هدش  داماد  هزات  هک  ما  هدیشوپ  ار  هماج  نیا  ببس  نیا  هب  دومرف : نآ  زا  دعب  .تسا  هدرک  مارح  یک  ار  ادخ 

.داماد ون  يارب  رگم  دراد  تهارک  ندیشوپ  هریت  خرس  هماج  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  ثیدح  رد 

.دندوب هدیشوپ  دوبک  ناسلیط  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلعاضر  ماما  تسا : لوقنم  سنوی  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
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.دندوب هدیشوپ  خرس  لگ  گنر  هب  يا  هماج  هک  ار  مالسلا  هیلعرفعج  یبا  ترضح  مدید  تسا : لوقنم  تاّیز  نسح  زا  و 

العلا یبا  زا  .دندوب و  هدیـشوپ  یـسدع  هماج  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلع  نب  دّـمحم  و 
.دندوب هدیشوپ  يزبس  ینمی  دُرب  مارحا ، لاح  رد  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسا : لوقنم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رب  ناضمر  كرابم  هاـم  رخآ  زور  رد  لـیئربج  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 
بلط ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تفر  نامـسآ  هب  نوچ  رـصع ، زامن  زا  دعب  دش ، لزان  ملـسو 

دـیناشن و تسار  بناـج  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـندش  رـضاح  نوچ  سپ  .بلطب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  رهوش  دوـمرف :
دوـخ نماد  رب  تفرگ و  ار  شتـسد  دـیناشن و  پـچ  بناـج  رد  ار  همطاـف  ترـضح  تشاذـگ و  دوـخ  نـماد  رب  تـفرگ و  ار  شتـسد 

لیئربج دومرف : .هَّللا  لوسر  ای  یلب  دنتفگ : داد ؟ ربخ  نآ  هب  ارم  لیئربج  هچنآ  هب  مهد  ربخ  ار  امـش  دیهاوخ  یم  دومرف : سپ  تشاذگ ،
هب خرـس  يرگید  زبس و  یکی  دـناشوپ ، نم  هب  هماج  ود  یلاعت  يادـخ  دوب و  مهاوخ  شرع  تسار  بناج  رد  نم  تمایق  رد  هک  تفگ 

خرس گنر  مدرم  هک  درک  ضرع  يوار  سپ  .دنناشوپ  وت  رد  نینچ  هماج  ود  یـشاب و  شرع  تسار  بناج  رد  ! یلع ای  وت  لگ ، گنر 
.دیناشوپ وا  رب  نینچ  هماج  ود  درب ، نامسآ  هب  ار  یسیع  ترضح  ادخ  نوچ  دومرف : ترضح  .دنناد  یم  هورکم  ار  نینچ 

زامن هایـس  هـالک  رد  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  یـصخش  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
.تسا مّنهج  لها  هماج  هک  نکم  زامن  نآ  رد  دومرف : منکب ؟

.ابع همامع و  هزوم و  رد  زیچ : هس  رد  رگم  هایس  تسا  هورکم  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

ندیشوپ هماج  بادآ  زا  یضعب  : مجنپ لصف 

.تسا مومذم  هورکم و  ندیشک  كاخ  يور  رب  ربّکت  يور  زا  ار  هماج  ندرک و  زارد  ار  هماج  نیتسآ  ندیشوپ و  زارد  ياه  هماج 
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، یفرشا کی  هب  دیرخ  دوخ  يارب  هماج  هس  رازاب و  هب  تفر  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
نامـسآ هب  تسد  سپ  .رمک  زا  رت  نییاپ  ات  بقع  زا  ناتـسپ و  ات  شیپ  زا  ار  ادر  قاس و  همین  ات  ار  گُنل  اپ و  دـنب  کیدزن  ات  ار  نهاریپ 

.تشگزاب هناخ  هب  ات  تمعن  نیا  رب  دومن  یم  یهلا  دمح  هتسویپ  تشادرب و 

.تسا مّنهج  شتآ  رد  درذگ  یم  اپ  كزوغ  زا  هچنآ  هماج  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

 / رثّدم « ] ْرِّهَطَف ََکباِیثَو  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  زا 
هک تسا  نآ  یهلا  دارم  نکیلو  دوب  كاپ  ترـضح  نآ  ياه  هماج  دومرف : ترـضح  .نادرگ  كاپ  سپ  ار  دوخ  ياـه  هماـج  هیآ 4 ؛]

.دوشن هدیشک  نیمز  هب  هک  رادرب  ینعی : رگید  تیاور  هب  .دوشن  هدولآ  هک  نک  هاتوک  ار  هماج 

! راهنیز دومرف : تیصو  ار  یصخش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  نسح  تیاور  رد 
.دراد یمن  تسود  ار  ربکت  ادخ  تسا و  ربکت  زا  نیا  هک  زیوایم  دنلب  ار  دوخ  رازا  نهاریپ و 

ناشتشگنا رس  زا  هچنآ  دندیشک  یم  ار  نیتسآ  دندیشوپ ، یم  نهاریپ  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.دندیرب یم  تشذگ ، یم 

تمایق رد  یلاعت  قح  دـشک ، نیمز  هب  ار  شا  هماـج  ربکت  يور  زا  هکره  دومرف : رذوبا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.تسا شتآ  رد  هدایز  تسا و  زیاج  مه  اپ  دنب  ات  تسا و  قاس  فصن  ات  درم ، رازا  دیامرفن و  وا  هب  تمحر  رظن 

دشاب نارفاک  ای  نانز  صوصخم  هک  یسابل  ندیشوپ  : مشش لصف 

ار نانز  تسا  مارح  نینچمه  هنتمین و  هعنقم و  کـچل و  دـننام  دـشاب ؛ ناـنز  صوصخم  هک  يا  هماـج  ندیـشوپ  ار  نادرم  تسا  مارح 
صوصخم هک  يا  هماج  ندیشوپ  تسین  زیاج  ار  کی  چیه  همامع و  ابق و  هالک و  دننام  دشاب  نادرم  صوصخم  هک  يا  هماج  ندیشوپ 

.یگنرف ياه  هالک  رّانُز و  دننام  دشاب  نارفاک 
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هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  اریز  دـنوش ؛ نادرم  هب  هیبش  هک  ار  نانز  تسین  زیاج  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
.دنوش نادرم  هب  هیبش  هک  ار  ینانز  درک  تنعل  دنوش و  نانز  هب  هیبش  هک  ار  ینادرم  درک  تنعل  ملسو 

هماج دیـشوپن  هک  ناـنمؤم  هب  وگب  شناربمغیپ : زا  يربمغیپ  هب  دومرف  یحو  دـنوادخ  تسا : يورم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 
نم نانمشد  اه  نآ  دننام  زین  ناشیا  هک  دییامنن  كولس  نم  نانمشد  کلسم  هب  ارم و  نانمشد  ياه  ماعط  دیروخن  ارم و  نانمشد  ياه 

.دوب دنهاوخ 

نتسب همامع  نایب  رد  : متفه لصف 

زا ار  رگید  فرط  شیپ و  زا  ار  همامع  فرط  کی  تسا و  ّتنـس  نتـسب  کنحلا  تحت  همامع  اـب  تسا و  ّتنـس  نتـسب  رـس  رب  هماـمع 
.تسا ّتنس  ندیچیپ  هداتسیا  همامع  هک  تسا  هتفگ  هللا  همحردیهش  خیش  تسا و  ّتنس  هفرشم  هنیدم  تاداس  شور  هب  نتخادنا  بقع 

ناشتّزع ادخ  دننک  فرط  رب  ار  همامع  هک  هاگره  تسا ؛ نابرع  جات  همامع  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
.درک دهاوخ  فرطرب  ار 

دسرب يدرد  وا  هب  ددنبن  کنحلا  تحت  دچیپب و  رس  رب  همامع  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  ثیدح  رد 
.ار دوخ  رگم  دنکن  تمالم  سپ  دشاب  هتشادن  اود  هک 

فرط هب  ار  همامع  فرط  کی  دنتسب و  رس  رب  همامع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
.دندرک نینچ  زین  لیئربج  و  بقع ؛ هب  ار  يرگید  دنتخادنا و  شیپ 

.دندوب هتخادنا  اه  هقالع  هتشاد و  رس  رد  دیفس  ياه  همامع  ردب  زور  رد  هکئالم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

يا همامع  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رس  رب  دوخ  كرابم  تسد  هب  هانپ  تلاسر  ترضح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
سپ دـنتخیوآ ، رـس  بقع  زا  رت  هاتوک  تشگنا  راهچ  ردـق  هب  ار  رگید  فرط  دـنتخیوآ و  ور  شیپ  زا  ار  همامع  رـس  کی  دـندیچیپ و 

.هکئالم ياه  جات  هَّللا  تسا و  نینچ  هک  دندومرف  هاگ  نآ  دمآ ، ایب ! دومرف : تفر و  .ورب  دومرف :
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ِینْأَش ِلْعَاَو  يِرْکِذ  ْعَفْرا  َّمُهَّللَا  ِهَّللا ، ِمِْسب  : » ناوخب اعد  نیا  يراذگ  رـس  رب  همامع  هاگره  هک  تسا  روکذـم  مالـسلا  هیلعاضرلا  هقف  رد 
«. ِلُوبَقلاَو ِّزِعلاَو  ِهَمارَکلا  ِجاِتب  ِینْجِّوَت  َّمُهَّللَا  َکِْفلَخ ،، َْنَیبَو  َْکیَدَی  َْنَیب  َکِمَرَِکب  ِیْنمِرْکَاَو  َِکتَّزِعب  ِینَّزِعَاَو 

ِهَمارَکلا ِجاِتب  ِینْجِّوَتَو  ِنامیِالا  ِءآمیِِـسب  ِیْنمِّوَس  َّمُهَّللَا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  هک  تسا  هدرک  لقن  تاجن  باـتک  زا  قـالخالا  مراـکم  رد 
.دیچیپب هداتسیا  ار  همامع  دیاب  هک  تسا  هتفگ  و  یُِقنُع ،» ْنِم  ِنامیِالا  َهَْقبِر  ْعَلْخَت  الَو  ِمالْسِالا  َْلبَح  ِینْدِّلَقَو 

، دنیوگ یم  هلطرب  هک  زارد  ياه  هالک  .دنتشاذگ  یم  رس  رب  هک  دنتـشاد  هالک  مسق  دنچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.تسا هورکم  هک  دنا  هتفگ  املع  .تسا  نادوهی  ّيز  اه  نآ  ندیشوپ  هک  تسا  هدش  دراو 

.تسا هورکم  ندینادرگرب  نتسکش و  ار  هالک  نییاپ  دوش : یم  رهاظ  ثیداحا  یضعب  زا 

ناشیا نایم  رد  انز  دوش ، رایسب  تّما  نایم  رد  راد  كرت  ياه  هالک  هاگره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
.دشاب نآ  لاثما  یشاتکب و  هالک  قوواق و  دننام  ًارهاظ  راد  كرت  هالک  دوش و  عیاش 

ندیشوپ هماج  ریز  بادآ  : متشه لصف 

تیاکش نم  هب  نیمز  هک  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  دومرف  یحو  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا 
.دیشوپ دروآ و  لمع  هب  وناز  ات  هماج  ریز  سپ  هد ، رارق  یباجح  نیمز  دوخ و  تروع  نایم  سپ  وت ، تروع  ندید  زا  دنک  یم 

.دوشن هدروآرب  شتجاح  زور  هس  ات  دشوپب  هداتسیا  ار  هماج  ریز  هکره  هک  تسا  هدش  تیاور  یطنزب  عماج  زا 

یم ملا  مغ و  بادرز و  كاله و  ثروم  هک  شوپم  هداتـسیا  شوپب و  هتـسشن  ار  هماج  ریز  تسا : روکذـم  مالـسلا  هیلعاـضرلا  هقف  رد 
ْعَلْخَتالَو یِجْرَف  ُفْعاَو  ِهَمایِقلا  ِتاـصَرَع  ِیف  ِینِْکتْهَتـالَو  ِیتَرْوَع  ُْرتْسا  ِّمُهَّللَا  ِهَّللا ، ِمِْسب  : » ناوخب ار  اـعد  نیا  ندیـشوپ  تقو  رد  دوش و 

«. ِنامیِالا َهَنیِز  یِّنَع 

یِجْرَف ُفْعاَو  ِیتَـعْوَر  ْنِمآَو  ِیتَرْوَع  ُْرتْـسا  َّمُهَّللَا  : » ناوخب ار  اـعد  نیا  هک  تسا  هدرک  لـقن  تاـجن  باـتک  زا  قـالخالا  مراـکم  رد  و 
«. ِمِراحَملا ِباِکترِال  ِینُجِّیَُهیَو  َِدیاکَملا  َِیل  ُعَضَیَف  ًالوُصُو  َِکلذ  یِلا  َُهل  الَو  ًابیِصَن  َِکلذ  ِیف  ِناْطیَّشِلل  ْلَعْجَتالَو 

ص:28

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  .دندیـشوپ  یم  هماج  ریز  زا  شیپ  ار  نهاریپ  ناربمغیپ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.شوپم مدآ  هب  ور  هلبق و  هب  ور  هداتسیا و 

.تسا هودنا  ثروم  ندیشوپ  هداتسیا  ار  هماج  ریز  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

ندیشوپ ندیرب و  ون  سابل  بادآ  : مهن لصف 

ٍنُْمی َبَْوث  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  دشوپب  ون  هماج  یسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحص  دنـس  هب 
ِِهب يِراوُأ  اـم  ِیناـسَک  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدـمَحلَا  َکـِتَمِْعن ، ِرْکُـش  َءآدَاَو  َکـِتَعاِطب  ًـالَمَعَو  َکـِتَدابِع  َنْسُح  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمُـهَّللَا  ٍهَـکََربَو ،، یُقتَو 

«. ِساّنلا ِیف  ِِهب  ُلَّمَجَتَاَو  ِیتَرْوَع 

هک دومن  یم  میلعت  ار  اعد  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
یعْـسَا ٍهَکََرب  َباِیث  اْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  ِساّنلا ، ِیف  ِِهب  ُلَّمَجَتَا  ام  ِللا  ِسابّ َنِم  ِیناـسَک  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلَا  : » مناوخب ون  هماـج  ندیـشوپ  تقو  رد 

.دوش هدیزرمآ  دشوپب  ار  هماج  نوچ  دناوخب  اعد  نیا  هکره  یلع ! ای  دومرف : سپ  َكَدِجاسَم .» اهِیف  ُرُمْعَاَو  َِکتاضْرَِمل  اهِیف 

دلامب نآ  رب  تسد  دشوپب  ون  هماج  هک  یسک  تسا  راوازس  تسا : لوقنم  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
«. ْمُهَْنَیب ِِهب  ُنَّیَزَتَاَو  ِساّنلا  ِیف  ِِهب  ُلَّمَجَتَاَو  ِیتَرْوَع  ِِهب  يِراوُأ  ام  ِیناسَک  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب و 

رب دناوخب و  نآ  رب  ردق  هروس  هبترم  ود  یس و  دنکب و  يون  فرظ  رد  یبآ  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا 
.دشاب یقاب  هماج  نآ  زا  يرات  ات  دشاب  يزور  یخارف  رد  هتسویپ  ندیشوپ  ماگنه  رد  دشاپب ، ون  هماج 

تاجن اه  تفآ  زا  ات  ِهَّللا .» ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ال  : » وگب یـشوپب  ون  هماج  نوچ  هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
رد یـشاب  هتـشاد  يراک  یـسک  هب  نوچ  و  دنکـش ، یم  مهرد  ار  نآ  هک  نکم  داـی  ار  نآ  رایـسب  يراد  تسود  هک  ار  يزیچ  و  یباـی ،

.دنک یم  رثا  وا  لد  رد  هک  هدم  مانشد  ار  وا  هنابیاغ 
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یم تسار  بناج  رد  ار  اه  هماج  دندیشوپ  یم  ون  هماج  نوچ  مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  دنـس  هب 
هد ار  کی  ره  نورفاـک  هروس  یـسرکلا و  هیآ  دـیحوت و  هروس  دـندیبلط و  یم  یبآ  حدـق  دندیـشوپ  یم  ون  تخر  نوچ  دنتـشاذگ و 

يزور یخارف  رد  هتـسویپ  دـنک  نینچ  هکره  دـندومرف : یم  دندیـشاپ و  یم  هماـج  رب  ار  بآ  نآ  دـندناوخ و  یم  فرظ  نآ  رد  تبون 
.تسا یقاب  هماج  نآ  زا  يرات  هک  مادام  دشاب 

وضو هک  دیاب  دشوپب ، دیامرف و  اطع  یـسک  هب  ون  هماج  یلاعت  يادخ  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
ار يدنوادخ  دنک  دمح  سپ  دناوخب ، ردق  دیحوت و  یسرکلا و  هیآ  دمح و  هروس  تعکر  ره  رد  دراذگب و  زامن  تعکر  ود  دزاسب و 

نینچ رگا  سپ  ِمیِظَعلا .» ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال   » دیوگب رایسب  تخاس و  نیزم  ار  وا  مدرم  نایم  رد  دناشوپ و  ار  وا  تروع  هک 
رافغتـسا وا  يارب  دنک و  دای  یکاپ  هب  ار  ادخ  یکلم  تسا  هماج  نآ  رد  هک  يرات  ره  ددع  هب  دنکن و  ادخ  تیـصعم  هماج  نآ  رد  دنک 

.دنک محرت  وا  رب  دنک و 

ردق هروس  هبترم  شش  یس و  دنک و  یفرظ  رد  یبآ  دُرِبب و  ون  هماج  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 
دنک و اعد  دراذگب و  زامن  تعکر  ود  سپ  دشاپب ، هماج  هب  مرن  ار  بآ  زا  یکدنا  دسرب ، هکئالملا » لزنت   » هیآ هب  هک  هاگره  دـناوخب ،
رد هتـسویپ  دـنک ، رکـش  ار  ادـخ  و  یِّبَِرل ،» ِهِیف  یِّلَُـصاَو  ِیتَرْوَع  ِِهب  يِراُواَو  ِساّنلا  ِیف  ِِهب  ُلَّمَجَتَا  ام  ِینَقَزَر  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلَا  : » دـیوگب

.دوش هنهک  هماج  نآ  ات  دشاب  تمعن  یخارف 

ندنک ندیشوپ و  سابل  بادآ  ریاس  : مهد لصف 

.زور بش و  رد  ندش  نایرع  زا  دومرف  یهن  هک  تسا  لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

ار وا  هک  نآ  رد  دنک  یم  عمط  دنک و  یم  رظن  وا  يوس  هب  ناطیش  دوش  نایرع  درم  هاگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دروآ رد  تبیصم  هب 

.دشاب هتسشن  یتعامج  نایم  رد  هک  یتقو  دنک  رود  دوخ  نار  زا  ار  دوخ  هماج  هک  ار  درم  تسین  راوازس  دومرف : و 
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دنـشوپ یم  ار  هماج  نآ  ناینج  دییوگن  رگا  دنـشوپن و  ناینج  ات  دییوگب  هَّللا  مسب  دیروآ ، نوریب  ندب  زا  ار  دوخ  هماج  نوچ  دومرف : و 
.حبص ات 

.دشاب نایامن  هت  هک  دشوپب  ینهاریپ  ای  كاپور  هک  ار  ناملسم  نز  تسین  راوازس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ترضح نآ  يوزاب  فصن  ات  هک  دوب  ردق  نآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هعنقم  ضرع  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دننک نینچ  هک  دیاب  ار  نانز  همه  دیسر و  یم 

.دشاب یکی  نوریب  نوردنا و  هماج  هک  تسا  نآ  فارسا  ياندا  تسا : لوقنم  ربتعم  دنس  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.یلب دومرف : دشاب ؟ هتـشاد  نهاریپ  هد  دـناوت  یم  نمؤم  هک  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  رامع  نب  قاحـسا  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
ضوع هب  هتشاد  هاگن  تنیز  يارب  دیاب  هک  يا  هماج  هک  تسا  نآ  فارسا  تسین ، فارـسا  نیا  .یلب  دومرف : نهاریپ ؟ تسیب  هک  تفگ 

.یشوپب دنشوپب  رگید  تقو  رد  هک  يا  هماج 

زا هکلب  هن ؛ دومرف : تسا ؟ فارـسا  دشاب  هتـشاد  نهاریپ  هد  یـسک  دندرک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  رگید  تیاور  رد 
.یشوپب فیثک  ياهاج  رد  ار  ینتشاد  هاگن  هماج  هک  تسا  نآ  فارسا  هکلب  تسا ، رتهب  نیا  هماج  تظفاحم  يارب 

هزیکاپ هماج  دومرف : .دـنام و  یم  یقاـب  رتشیب  تسا و  هماـج  تحار  هماـج ، ندرک  هاـتوک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  ترـضح  زا 
.دنک یم  بوکنم  ار  نمشد  ندیشوپ 

.ددرگ یم  زامن  یلوبق  بجوم  دنک و  یم  فرطرب  ار  مغ  هودنا و  هماج ، نتسش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

.دشاب هزیکاپ  دیاب  دشوپ  يا  هماج  هکره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

هزیر گنـس  نتخادـنا و  هلولگ  ناـمک  تسا ؛ طول  موـق  قـالخا  زا  هک  تسا  زیچ  شـش  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
.ندوشگ ار  نهاریپ  ابق و  ياهدنب  ربکت و  يور  زا  ندیشک  نیمز  رب  هماج  اه و  هار  رد  ندییاخ  ناردنق  رگیدکی و  هب  نتخادنا 

نآ .دـنا  هدرک  هنیپ  ار  هماج  نابیرگ  هک  دـید  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  ربتعم  دنـس  هب 
؟ ینک یم  رظن  نینچ  ارچ  دومرف : ترضح  .درک  یم  رظن  بجعت  هب  صخش 
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درادـن نامیا  هک  دوب  هتـشون  اـجنآ  رد  .ناوخب  دومرف : دوب  هتـشاذگ  ترـضح  شیپ  رد  یباـتک  .منک  یم  بجعت  هماـج  هنیپ  زا  تفگ :
.درادن هنهک  هماج  هک  ار  یسک  تسین  ون  دنک و  یمن  هزادنا  هب  تشیعم  هک  ار  یسک  تسین  لام  درادن و  ایح  هک  یسک 

.دز یم  هنیپ  نآرب  هک  نآ  زا  مدرک  مرش  هک  مدز  دوخ  هماج  رب  هنیپ  ردق  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

درخ هناخ  يارب  هک  يزیچ  دـنک و  هنیپ  ار  شفک  دـنز و  هنیپ  ار  هماـج  ناـبیرگ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.ددرگ نمیا  ربکت  زا  درب ، هناخ  هب  درادرب 

اه نآ  یگنوگچ  شفک و  هزوم و  نیلعن و  گنر  : مهدزای لصف 

، رفس رد  تسا و  هایس  همکچ  هزوم و  رد  اه  گنر  نیرتهب  و  دیفس ، نآ  زا  دعب  تسا و  درز  گنر  شفک ، لعن و  رد  اه  گنر  نیرتهب 
رب شا  همه  دشاب و  یهت  شنایم  دشاب و  دنلب  شبقع  شیپ و  هک  تسا  ّتنـس  لعن  رد  و  دراد ، تهارک  رـضح  رد  تسا و  بوخ  خرس 

.دشاب هورکم  ییاپرس  شفک  هک  دراد  مکح  نیا  زین  شفک  ًارهاظ  .تسا و  هورکم  نیا  ریغ  دبسچن و  نیمز 

رب تسا  نیعم  دراد و  یم  هاـگن  اـهالب  زا  ار  ندـب  ندیـشوپ ، وکین  شفک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  ربـتعم  دنـس  هب 
.وضو زامن و  یمامت 

کبس ار  شوپالاب  ادر و  دشوپب و  وکین  شفک  دروخب و  دادماب  ار  تشاچ  دشاب  زارد  شرمع  دهاوخ  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دنکن عامج  رایسب  نانز  اب  دنک و 

.دوب مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دیشوپ  نیلعن  هک  یسک  لّوا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

تمذم رب  .تسا و  نادوهی  شـشوپ  دسر ، نیمز  رب  شا  همه  هک  ندیـشوپ  راومه  لعن  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.تسا هدش  دراو  رایسب  ثیداحا  مسق  نیا 

هودنا و ثروم  دنک و  یم  تسـس  ار  رَکَذ  دنک و  یم  فیعـض  ار  مشچ  هک  شوپم  هایـس  لعن  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 
ناربمغیپ ششوپ  دنک و  یم  فرطرب  ار  مغ  دنک و  یم  تخس  ار  رکَذ  دهد و  یم  الج  ار  مشچ  هک  درز  لعن  هب  داب  وت  رب  .تسا و  مغ 

.تسا

روشحم نارابج  اب  تمایق  زور  رد  دشوپب ، هکره  تسا و  ربکت  الیخ و  بجوم  هایـس  لعن  ندیـشوپ  تسا : هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد 
.دوش
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قح هک  اریز  دشاب  رورـس  يداش و  رد  دشاب  هدیـشوپ  ار  نآ  ات  دـشوپب ، درز  لعن  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
داـش هک  يدرز  رایـسب  درز  هیآ 69 ؛] هرقب /  « ] َنیرِظاـّنلا ُّرُـسَت  اـُهنَْول  ٌِعقاـف  ُءاْرفَـص  : » دـیامرف یم  لیئارـسا  ینب  هرقب  فصو  رد  یلاـعت 

.ار ناگدننک  رظن  دننادرگ 

ایآ دومرف : مدوب  هدیـشوپ  دیفـس  لعن  متفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  هب  تسا : لوقنم  فاّرـص  ریدس  زا  ربتعم  دنـس  هب 
بـسک هک  نآ  رگم  ار  نآ  دـنکن  هنهک  درخب ، يدیفـس  لعن  دوش و  رازاب  لخاد  هکره  دومرف : سپ  يا ؟ هدیـشوپ  ار  لعن  نیا  هتـسناد 
یفرشا دص  هک  دوب  هدشن  هنهک  لعن  نآ  زونه  هک  داد  ربخ  ارم  ریدس  هک  دیوگ  يوار  .دشاب  هتشادن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  یلام  دنک 

.متشادن نامگ  هک  دمآ  متسد  هب  ییاج  زا 

ار کی  چیه  دشوپب  هایس  لعن  هکره  دسر و  مه  هب  نادنزرف  لام و  ار  وا  دشوپب  دیفس  ای  درز  لعن  هکره  تسا : دراو  رگید  ثیدح  رد 
.دباین

.دنک یم  دایز  ار  مشچ  رون  ندیشوپ  هزوم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 

.دب گرم  لس و  ضرم  زا  دهد  یم  ناما  هزوم  ندیشوپ  تموادم  دومرف : رگید  تیاور  رد 

هزوم نیا  مدیـسرپ : .دندوب  هدیـشوپ  خرـس  هزوم  هک  رفـس ، رد  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دـنک : یم  تیاور  یّقر  دوواد 
.تسین هایس  زا  رتهب  گنر  چیه  نطو  رد  اما  تسا ، بوخ  ناراب  لگ و  يارب  ما و  هتفرگ  رفس  يارب  زا  ار  نیا  دومرف : تسیچ ؟ خرس 

شفک هزوم و  لعن و  ندیشوپ  بادآ  : مهدزاود لصف 

نکب و تسار  ياپ  هب  ادتبا  یشوپب  لعن  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب 
.نَک پچ  ياپ  هب  ادتبا  ندنک ، تقو  رد 

.دوش هناوید  دبای و  تسد  وا  رب  ناطیش  هنهرب ، يرگید  شفک و  رد  اپ  کی  ینعی  دور ، هار  هب  شفک  يات  کی  اب  هکره  دندومرف : و 

ترـضح نآ  لعن  دنب  متفر ، یم  یهار  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ : هک  تسا  لوقنم  ریثک  نب  نمحرلا  دبع  زا 
هب ار  لعن  مدروآ و  رد  هب  دوخ  نیتسآ  زا  رگید  دنب  نم  .تخیسگ 
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رد نوچ  نآ ، حالـصا  يارب  درادرب  ار  ینمؤم  لعن  هکره  دومرف : سپ  .دندوب  هتخادنا  نم  شود  رب  تسد  ترـضح  مدروآ و  حالـصا 
.دبوکب ار  تشهب  رد  ات  دنک  راوس  يور  مرگ  هقان  رب  ار  وا  یلاعت  قح  دیآ  نوریب  ربق  زا  تمایق 

ناور هدایپ  ياپ  ترضح  دش و  هراپ  ترضح  نآ  لعن  دنب  متفر ، یم  ترضح  نآ  تمدخ  رد  یهار  هب  تسا : لوقنم  جارس  بوقعی  زا 
یلوا تبیـصم  بحاص  تفگ : دومرفن و  لوبق  دروآ ، ترـضح  نآ  دزن  هب  دوشگ و  ار  دوخ  لعن  دـنب  روفعی  یبا  نب  هَّللا  دـبع  .دـندش 

.دیامن ربص  نآ  رب  هک  تسا 

زا ار  لعن  دندش  لخاد  نوچ  متفر ، یـصخش  ندید  هب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  هَّللا  دبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع 
.تسا مدق  تحار  لعن  ندنک  هک  دیروآ  نوریب  ار  اه  لعن  دندومرف : دندروآ و  نوریب  اپ 

رود .لعن  ندیـشوپ  هداتـسیا  زا  لعن و  يات  کی  اب  نتفر  هار  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم 
.تسب دیاب  یم  ار  شیاهدنب  هک  دشاب  یلعن  صوصخم  ندیشوپ ، هداتسیا  تهارک  تسین 

اهربق نایم  رد  ندرک  طیاغ  دوش : هناوید  هک  تسه  نآ  میب  دنک ، هکره  تسا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
.ندیباوخ اهنت  هناخ  رد  نتفر و  هار  هزوم  يات  کی  اب  و 

.هروخ زا  دهد  یم  ناما  شفک  ندیشوپ  رب  تموادم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

ِهَّللاـِبَو ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب نک و  تسار  ياـپ  هب  ادـتبا  یـشوپب  شفک  اـی  هزوم  یهاوـخ  نوـچ  تسا : روکذـم  مالـسلا  هیلعاـضرلا  هقف  رد 
َمْوَی امُْهلِْزلَُزتالَو  ِناـمیِالا  یَلَع  اـمُْهتِّبَثَو  ِهَرِخـآلاَو  اْینُّدـلا  ِیف  َّیَمَدَـق  یِّطَو ْء  َّمُهَّللَا  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع    ّ ِلَـص َّمُهَّللَا  ِهَّلل ِ،  ُدْـمَحلاَو 

ْعَْزنَتالَو ٍّمَهَو  ٍّمَغ  َّلُک  یِّنَع  ْجِّرَف  َّمُهَّللَا  وگب : ینَکب  یهاوخ  نوچ  يذَالا و  َنِمَو  ِتاهاعلاَو  ِتافآلا  ِعِمَج  ْنِم  ِیِنقَو  َّمُهَّللَا  ِماْدقَالا ،، َِهلَْزلَز 
«. ِنامیِالا َهَّلُح  یِّنَع 

ِّلَـص َّمُهَّللَا  ِهَّللا ، ِمِْسب  : » وگب ندیـشوپ  تقو  رد  شوپب و  هتـسشن  ار  لعن  هزوم و  هک  هدومن  لقن  تاجن »  » باتک زا  قالخالا  مراـکم  رد 
هداتـسیا ندنک ، تقو  رد  و  ِمادـْقَالا ،» ِهِیف  ُّلِزَت  َمْوَی  ِطارِّصلا  یَلَع  امُْهتِّبَثَو  ِهَرِخآلاَو  اْینُّدـلا  ِیف  َّیَمَدَـق  یِّطَوَو ْء  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
َکِطارِـص ْنَع  امُْهلِزَتالَو  َکِطارِـص  یلَع  امُْهتِّبَث  َّمُهَّللَا  يذَـالا  َنِم  َّیَمَدَـق  ِِهب  ِیقَا  اـم  ِینَقَزَر  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلَا  ِهَّللا ، ِمِْسب  : » وگب نکب و 

«. ِّيِوَّسلا
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ندرک باضخو  ندرک  رظن  هنیآردو  ندیشک  همرسو  ندیشوپ  رویزو  یلح  بادآ  : مود باب 

هراشا
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نآ بادآ  ندرک و  تسد  هب  رتشگنا  تلیضف  : لّوا لصف 

اّما دننکب ، پچ  تسد  رد  هک  دنا  هدومرف  زیوجت  ثیداحا  یـضعب  رد  .ندرک  تسار  تسد  رد  رتشگنا  ار  نانز  نادرم و  تسا  دـکؤم 
.دروآ نوریب  اجنتسا  تقو  رد  هک  دیاب  دشاب  هتشاد  یفیرش  نیگن  ای  یفیرش  شقن  رگا 

.پچ تسد  هب  یهاوخ  رگا  نک و  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  یهاوخ  رگا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد 

یم تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
.دندرک

.ار رتشگنا  دندرک  یم  تسار  تسد  رد  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  رقاب  دمحم  ماما  زا 

! یلع ای  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  يورم  هللا  همحر  یـسراف  ناملـس  زا 
.لـیئاکیم لـیئربج و  دومرف : ناـبرقم ؟ دـنمادک  هَّللا ! لوـسر  اـی  درک : ضرع  .یـشاب  ناـبرقم  زا  اـت  نکب  تسار  تسد  رد  ار  رتـشگنا 

هب نم  يارب  یگناگی و  هب  ادخ  يارب  تسا  هدرک  رارقا  نآ  هک  یتسرد  هب  خرـس ، قیقع  دومرف : منک ؟ تسد  رد  رتشگنا  هچ  دندیـسرپ :
نادنزرف نایعیش  يارب  تشهب و  هب  وت  ناتسود  يارب  تماما و  هب  وت  نادنزرف  يارب  ینم و  یصو  هک  نآ  هب  ! یلع ای  وت  يارب  يربمغیپ و 

.سودرفلا ّتنج  هب  وت 

تسد رد  رتشگنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّتلع  هچ  هب  هک  دندرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنهد یم  تسار  تسد  هب  ار  ناشیاه  همان  تمایق  رد  هک  تسا  نیمی  باحصا  ياوشیپ  ترـضح  نآ  اریز  دومرف : دندرک ؟ یم  تسار 

تسار تسد  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 
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تقو رد  ندرک  تظفاحم  هب  دنـسانش و  یم  ار  ناشیا  تمالع  نیا  هب  هک  ام  نایعیـش  يارب  تسا  یتمالع  نیا  و  ار ، رتشگنا  دندرک  یم 
زا یهن  ندرک و  اه  یکین  هب  رما  دوخ و  نمؤم  ناردارب  اب  دوخ  لام  ندرک  تمسق  هب  تاکز و  نداد  هب  هناگ و  جنپ  ياهزامن  تلیـضف 

.ندرک اه  يدب 

رد رتشگنا  هکره  تفگ : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  لیئربج  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
هب وت و  هب  مریگب و  شتـسد  تسا ، هدنام  ریحتم  تمایق  رد  هک  ار  وا  منیبب  دـشاب و  وت  تعباتم  ّتنـس و  شـضرغ  دـنک و  تسار  تسد 

.مناسرب مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

.ندرک تسار  تسد  رد  رتشگنا  تسا  ناربمغیپ  ّتنس  زا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

دروآ رد  هب  اجنتسا  تقو  رد  دشاب  نآ  رد  ادخ  مان  هک  دشاب  هتشاد  پچ  تسد  رد  يرتشگنا  هکره  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
.دنک رگید  تسد  رد  و 

تـشگنا رد  ندرک  رتشگنا  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.نایم تشگنا  تداهش و 

.دیناسرب تشگنا  نییاپ  دنب  هب  ار  رتشگنا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.تسا طول  موق  لمع  ندرک ، ناتشگنا  رس  هب  رتشگنا  هک  تسا  هدش  دراو  یتیاور  رد 

، ٍْریَِخب ِیل  ِْمتْخاَو  ِناـمیِالا  ِءآمیِِـسب  ِینْمُـس  َّمُهَّللَا  : » وـگب ندرک  تسد  رد  رتـشگنا  تقو  رد  تسا : روکذـم  مالـسلا  هیلعاـضرلا  هقف  رد 
«. ُمَرْکَالا ُزیِزَعلا  َْتنَا  َکَّنِا  ٍْریَخ ، یِلا  ِیتَِبقاع  ْلَعْجاَو 

ِینْدِّلَقَو ِهَمارَکلا ، ِجاـِتب  ِینْجِّوَتَو  ِناـمیِالا  ِءآمیِِـسب  ِیْنمِّوَس  َّمُهَّللَا  : » دـناوخب اـعد  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  سوواـط  نبا  و 
«. یُِقنُع ْنِم  ِنامیِالا  َهَْقبِر  ْعَلْخَتالَو  ِمالْسِالا ، َْلبَح 

دنزاس نآ  زا  رتشگنا  هچنآ  : مود لصف 

نادرم و دالوف ، جـنرب و  نهآ و  رتشگنا  تسا و  مارح  ندرک  تسد  رد  الط  رتشگنا  ار  نادرم  دـشاب و  هرقن  زا  رتشگنا  هک  تسا  ّتنس 
هللا یلصادخ  لوسر  رتشگنا  هک  نسح  حیحص و  دنس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  هچنانچ  .تسا  هورکم  ار  نانز 

.دوب هرقن  زا  ملسو  هلآو  هیلع 
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! یلع اـی  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوـقنم  ربـتعم  ثیدـح  نیدـنچ  رد 
.ترخآ رد  تسا  وت  تنیز  نآ  هک  نکم  تسد  رد  الط  رتشگنا 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  دـینکم ، تسد  رد  هرقن  ریغ  رتشگنا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دشاب نهآ  رتشگنا  نآ  رد  هک  یتسد  تسین  كاپ  دومرف :

.دشاب نهآ  رتشگنا  نآ  رد  هک  ار  یتسد  ادخ  دنکن  كاپ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

زا دومرف  یهن  نهآ و  رتشگنا  رد  درم  دنکن  زامن  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 
.ندرک تسد  رد  جنرب  رتشگنا 

نآ رب  تشادن و  نیگن  دوب و  هرقن  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رتشگنا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.هَّللا لوسر  دّمحم  دندوب : هدرک  شقن 

قیقع تلیضف  : موس لصف 

يارب هزوریف  شتنیز و  تفارـش و  يارب  توقای  رتشگنا  دـندرک ، یم  تسد  رد  رتشگنا  راهچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوقنم 
.اهالب نانمشد و  عفد  زرح و  يارب  قیقع  شتّوق و  يارب  ینیص  دیدح  شا و  يرای  ترصن و 

رد دنک و  یم  فرطرب  ار  یـشیورد  رقف و  قیقع ، تسا : يورم  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  و 
.دنک یم  لیاز  ار  قافن  قیقع ، ندرک  تسد 

.دیآ یم  نوریب  رت  مامت  وا  هرهب  دنزب  قیقع  رتشگنا  هب  هعرق  هکره  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  حیحص  ثیدح  رد 

رتشگنا هکره  تسا و  كراـبم  هک  دـینک  تسد  رد  قیقع  رتشگنا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دشاب یکین  ریخ و  هب  نورقم  شتبقاع  هک  تسه  دیما  دشاب ، هتشاد  قیقع 

: دومرف تسا ؟ نیگن  هچ  نیا  هک  دیـسرپ  دید ، قیقع  رتشگنا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  تسد  رد  تسا : لوقنم  يوارلا  هعیبر  زا 
شتجاـح دـشاب ، هتـشاد  تسد  رد  قیقع  رتـشگنا  هکره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  .تسا  یمور  قـیقع  نیا 

.تسا هدروآرب 
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.رفس رد  تسا  ینمیا  ثروم  قیقع  رتشگنا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

هتبلا شراک  تبقاع  دوشن و  ناشیرپ  دشاب ، قیقع  شنیگن  هک  دریگب  يرتشگنا  هکره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد 
.دشاب وکین 

رتشگنا دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  یمرج ، ببـس  هب  دوب  هداتـسرف  یـصخش  یپ  یمکاح  تسا : هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد 
.دیسرن وا  هب  یهورکم  دندرک  نانچ  .دیناسرب  وا  هب  قیقع 

نم هب  هار  رد  دزد  هک  درک  تیاکش  دمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  هب  یصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.ار یمدآ  دراد  یم  هاگن  يدب  ره  زا  نآ  هک  یتشادن !؟ تسد  رد  قیقع  رتشگنا  ارچ  دومرف : ترضح  .درب  ارم  لاوما  دیسر و 

یهودنا دراد  دوخ  اب  ار  رتشگنا  نآ  یمدآ  هک  مادام  .دینک  تسد  رد  قیقع  رتشگنا  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب 
.دسر یمن  وا  هب 

یگناگی و هب  ادخ  يارب  زا  تسا  هدرک  رارقا  هک  تسا  یهوک  لّوا  نآ  هک  دیراد  دوخ  اب  قیقع  رتشگنا  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
.تماما هب  یلع ! ای  وت  يارب  زا  يربمغیپ و  هب  نم  يارب  زا 

زا یلفاغ  ارچ  دومرف : مناشنب ؟ دوخ  تشگنا  رب  اه  نیگن  زا  کی  مادک  مدرک : ضرع  هک  تسا  لوقنم  ناهد  ریشب  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
لوسر هناخ  رب  تسا  فرشم  سپ  خرـس ، قیقع  هوک  اما  .تشهب  رد  دنهوک  هس  اه  نیا  هک  دیفـس !؟ قیقع  درز و  قیقع  خرـس و  قیقع 

، دیفس قیقع  هوک  اما  و  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  رب  تسا  فرشم  سپ  درز ، قیقع  هوک  اما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
فرب زا  تسا  يراج  يرهن  یهوک  ریز  زا  تسا و  هناخ  کـی  اـه  نآ  همه  و  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  هناـخ  رب  تسا  فرـشم  سپ 

دیآ و یم  رثوک  زا  رهن  هس  ره  ناشیا و  نایعیش  مالسلا و  مهیلعدّمحم  لآ  رگم  اهرهن  نآ  زا  دروخ  یمن  و  رتدیفـس ، ریـش  زا  رتدرس و 
بلط مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  ناـّبحم  يارب  زا  دـننک و  یم  یهلا  دـیجمت  سیدـقت و  حـیبست و  هوـک  هس  نیا  و  دزیر ، یم  اـجکی  هـب 

ریخ و رگم  دنیبن  دشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ار  اه  قیقع  نیا  زا  یکی  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  نایعیـش  زا  هکره  سپ  .دننک  یم  شزرمآ 
یم رذـح  دـسرت و  یم  نآزا  یمدآ  هچره ، زا  ملاظ و  هاشداپ  رـش  زا  دـبای  ناما  و  اـهالب ، عیمج  زا  یتمالـس  يزور و  یخارف  یکین و 

.دیامن

ترـضح .دندوب  هدز  وا  رب  رایـسب  هنایزات  دـندینارذگ  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  ربارب  زا  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دروخ یمن  هنایزات  دوب  یم  وا  اب  رگا  تساجک !؟ وا  قیقع  رتشگنا  دومرف :

زا دراد  رت  تسود  ادخ  هک  دوش  یمن  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  یتسد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد  و 
.دشاب هدوب  قیقع  رتشگنا  نآ  رد  هک  یتسد 
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درک تاجانم  یلاعت  قح  اب  روط  هوک  رب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
هب منکن  باذـع  هک  دوخ  سدـقم  تاذ  هب  مدروخ  مسق  دومرف : سپ  .دـیرفآ  ار  قیقع  وا  يور  رون  زا  یلاعت  قح  درک ، رظن  نیمز  رب  و 

.دشاب هتشاد  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  رگا  دشاب ، نآ  رد  قیقع  رتشگنا  هک  ار  یتسد  مّنهج ، شتآ 

مراگدرورپ دّـمحم ! اـی  تفگ : ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رب  دـش  لزاـن  لـیئربج  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
امهیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  وگب  نکب و  قـیقع  زا  ار  شنیگن  نکب و  تسار  تسد  هب  ار  رتـشگنا  دـیوگ  یم  دـناسر و  یم  تمـالس 

! هَّللا لوسر  ای  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دنکب  قیقع  ار  شنیگن  دنکب و  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  هک ، تّمع  رـسپ  مالـسلا 
وت و يارب  يربـمغیپ و  هب  نم  يارب  یگناـگی و  هب  تسا  هدرک  رارقا  ادـخ  يارب  هک  نمی  رد  تسا  یهوک  دومرف : تسا !؟ مادـک  قیقع 

.مّنهج هب  وت  نانمشد  يارب  تشهب و  هب  وت  نایعیش  يارب  تماما و  هب  وت  دالوا 

رد قیقع  ریغ  هک  یتعامج  زامن  رب  دـشاب  هتـشاد  تسد  رد  قیقع  رتشگنا  هک  یـسک  زاـمن  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دراد یتدایز  هجرد  لهچ  هب  دنشاب  هتشاد  تسد 

نوریب ار  یـصخش  سپ  یـسابع ، روصنم  هناـخ  رد  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تمدـخ  رد  دـنک : تیاور  شمعا  ناـمیلس 
قیقع هَّللا ! لوسر  نباـی  متفگ : دراد ؟ نیگن  هچ  شرتشگنا  هک  نیبـب  نامیلـس ! يا  دومرف : ترـضح  .دوب  هدروخ  هناـیزات  هک  دـندروآ 

! نامیلـس يا  دومرف : .اـمرفب  رگید  هَّللا ! لوسر  نباـی  متفگ : ار  وا  .دـندز  یمن  شا  هناـیزات  دوب  قیقع  رگا  نامیلـس ! يا  دومرف : .تسین 
.نوخ زا  دـشخب  یم  ناـما  قیقع  رتـشگنا  نامیلـس ! يا  دومرف : .اـمرفب  رگید  متفگ : .ندـیرب  تسد  زا  دـشخب  یم  ناـما  قیقع  رتـشگنا 
نیگن وا  رد  هک  ار  یتسد  وا ، يوس  هب  اعد  هب  دـنک  دـنلب  دراد  یم  تسود  ّلـجوّزع  يادـخ  نامیلـس ! يا  دومرف : .اـمرفب  رگید  متفگ :

: متفگ .مهرد  رانید و  زا  دنام  یم  یلاخ  هنوگچ  دشاب  قیقع  نآ  رد  هک  یتسد  زا  مراد  بجع  دومرف : .امرفب  رگید  متفگ : .دشاب  قیقع 
نیـسح تّدج  زا  ار  ثیدـح  نیا  منک  تیاور  هَّللا ! لوسر  نبای  متفگ : .رقف  زا  دـنادرگ  یم  نمیا  دومرف : .امرفب  رگید  هَّللا  لوسر  نبای 

.یلب دومرف : مالسلا ؟ مهیلع  نینمؤملاریما  شردپ  زا  یلع  نب 

.دشابن نآ  اب  هک  تعکر  رازه  زا  تسا  رتهب  قیقع  رتشگنا  اب  زامن  تعکر  ود  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
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درمز دجربز و  توقای و  تلیضف  : مراهچ لصف 

یم لیاز  ار  یناشیرپ  هک  دینک  تسد  رد  توقای  رتشگنا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنک

.نتشاد تسد  رد  توقای  رتشگنا  تسا  ّتنس  تسا : يورم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

.دشابن يراوشد  چیه  نآ  رد  هک  تسا  یناسآ  بجوم  ندرک  تسد  رد  دّرمز  رتشگنا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 

تـسد رد  درمز  رتشگنا  دومرف : .دـجربز و  ظفل  هب  اـّما  تسا ، هدـش  دراو  ظـفل  نیمه  هب  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  رگید  ثیدـح  رد 
.دوشن ریقف  دنک  تسد  رد  درز  توقای  يرتشگنا  هکره  دومرف : .دنک و  یم  لدب  يرگناوت  هب  ار  رقف  نتشاد ،

ینامی عزج  هزوریف و  تلیضف  : مجنپ لصف 

.دوشن ریقف  شتسد  دنک  تسد  رد  هزوریف  رتشگنا  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

مدید يرتشگنا  ترضح  نآ  تشگنا  رد  متفر ، مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تمدخ  هب  تسا : لوقنم  نارهم  نب  یلع  نب  نسح  زا 
ریما مـتفگ : ینک ؟ یم  رظن  هـچ  دوـمرف : .رتـشگنا  نآ  رد  مدرک  رظن  رایــسب  دوـب ، ُکـِلَملا » ُهَّللَا   » شــشقن دوـب و  هزوریف  شنیگن  هـک 

: دومرف .هن  متفگ : یسانش ؟ یم  ار  نآ  دومرف : .تسا  هدوب  ُِکلَْملا » ُهَّللَا   » ششقن هک  تسا  هتشاد  هزوریف  رتشگنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
نآ تشهب و  زا  دروآ  هیدـه  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يارب  لـیئربج  هک  تسا  یگنـس  نیا  و  تـسا ، رتـشگنا  ناـمه 

.دیشخب مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ترضح 

.ار نیطایش  نادّرمتم  رگم  دنک  یمن  در  هک  دینک  تسد  رد  ینامی  عزج  رتشگنا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
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دـندمآ و نوریب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا 
نیا دندومرف : دنداد و  نم  هب  ار  رتشگنا  دندش ، غراف  زامن  زا  نوچ  دـندرک و  زامن  ام  اب  دـندوب و  هدرک  تسد  رد  ینامی  عزج  رتشگنا 
دنک یم  رافغتسا  حیبست و  تسا و  زامن  داتفه  ربارب  ینامی  عزج  رد  زامن  هک  نکب  زامن  نآ  اب  نک و  دوخ  تسار  تسد  رد  ار  رتشگنا 

.دوش یم  هتشون  شبحاص  يارب  شباوث  و 

یمن دوجو  هب  وا  زا  دـنزرف  متـشاد و  یم  تسود  ار  وا  رایـسب  متـساوخ و  ار  دومحم  نب  رفعج  رتـخد  تفگ : يریمح  دـمحم  نب  یلع 
هک يرتـشگنا  ریگب  دوـمرف : دوـمن و  مسبت  سپ  مدرک ، ضرع  ار  بلطم  نیا  مـتفر و  مالـسلا  هـیلع  یقن  یلع  ماـما  تمدـخ  هـب  .دـمآ 

کی مدرک ، نانچ  هیآ 89 ] ءاـیبنا /  « ] َنِیثِراوـلا ُْریَخ  َْتنَاَو  ًادْرَف  ِینْرَذَـتال  ِّبَر  : » ار هیآ  نیا  نـک  شقن  نآ  رب  دـشاب و  هزوریف  شنیگن 
.دمآ دوجو  هب  يرسپ  نز  نآ  زا  هک  تشذگن  لاس 

نم يوس  هب  هک  یتسد  زا  منک  یم  مرش  نم  دیامرف : یم  نایملاع  دنوادخ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.منادرگرب دیما  ان  ار  وا  سپ  دشاب  هزوریف  رتشگنا  تسد  نآ  رد  اعد و  هب  دوش  دنلب 

اه نیگن  ریاس  ینیص و  دیدح  رولب و  فجن و  رُد  تلیضف  : مشش لصف 

رد هزوریف  رتشگنا  متفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  يزور  تفگ : هک  تسا  لوقنم  رمع  نب  لـضفم  زا  ربتعم  دنـس  هب 
ياه هدید  زا  تساهدرد  هدـننادرگ  رود  ای  تسا  هنمؤم  نانز  نادرم و  ياه  هدـید  هاگریـس  هزوریف  لضفم ! يا  دومرف : .متـشاد  تسد 

قیقع و تسا و  همه  نیرترخاف  نآ  توقای و  دـشاب : هتـشاد  تسد  رد  رتشگنا  جـنپ  هک  نمؤم  ره  يارب  مراد  یم  تسود  نم  ناـشیا و 
یم شیاشگ  ار  هنیـس  دـهد و  یم  توق  ار  مشچ  نآ  هزوریف و  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اـم  يارب  ادـخ و  يارب  تسا  رت  صلاـخ  نآ 

تسا و هدش  هدروآرب  شتجاح  ددرگرب  نوچ  سپ  دـنک  تسد  رد  ار  نآ  دور  يراک  یپ  نوچ  دـنک و  یم  دایز  ار  لد  توق  دـهد و 
هک یتقو  رد  ار  نآ  ندرک  تسد  رد  مناد  یمن  دب  نکیل  دشاب و  هتشاد  تسد  رد  هشیمه  هک  مراد  یمن  تسود  ار  نآ  ینیص و  دیدح 

دنک یم  رود  ار  نیطایش  ینیص  دیدح  دوش و  یم  نکاس  وا  رش  هک  نآ  يارب  رش ، لها  زا  دسرت  وا  زا  هک  دور  یسک  ندید  هب 
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نآ هکره  هک  یتسرد  هب  دزاس ، یم  رهاظ  ادخ  فرشا  فجن  رد  هک  يّرد  نآ  مجنپ  مشاب ، هتشاد  هک  مراد  یم  تسود  ببس  نیا  هب  و 
باوث شباوث  هک  دـسیونب  وا  لمع  همان  رد  يا  هرمع  ای  یجح  ای  یترایز  ناـیملاع  دـنوادخ  نآ ، هب  یندرک  رظن  ره  هب  دـنک ، تسد  ار 

ادخ نکیل  دسر و  یم  رایـسب  تمیق  هب  نآ  زا  نیگن  ره  هنیآ  ره  ام  نایعیـش  رب  درک  یمن  محر  ادخ  رگا  دـشاب و  ناحلاص  ناربمغیپ و 
.درک تسد  رد  دنناوت  ناشیا  ریقف  رگناوت و  هک  ناشیا  يارب  تسا  هدرک  نازرا 

هیلع قداص  ترضح  مّدج  ثیدح  نیا  دومرف : مدرک ، ضرع  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  ار  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  رهاطوبا 
.هدش دراو  نآ  رد  هک  يرایسب  تلیضف  يارب  یلب ، دومرف : دییامرف ؟ یمن  رایتخا  خرس  قیقع  رب  ار  زیچ  چیه  امش  متفگ : .تسا  مالـسلا 

هتشون شرع  رد  دید  دوب ، مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  درک  تسد  رد  قیقع  رتشگنا  هک  یـسک  لّوا  ارم ، داد  ربخ  مردپ  هک  یتسرد  هب 
سپ ابع ، لآ  هناگ  جنپ  ياه  مان  رخآ  ات  ِِهب » ُُهتْرَصَنَو  ٌِّیلَع  ِهیِخَِاب  ُُهتْدَّیَا  یِْقلَخ ، ْنِم  ِیتَْوفَـص  ٌدَّمَُحم  يِدْحَو ، اَنَا  ّاِلا  َهِلا  ُهَّللا ال  اَنَا  : » تسا
هبوت ادخ  اه  مان  نیا  تکرب  هب  و  كرابم ، ياه  مان  نیا  هب  ادخ  يوس  هب  دش  لسوتم  دمآ ، نیمز  هب  دروخ و  هویم  تخرد  نآ  زا  نوچ 

هناگجنپ ياهمان  نیا  درک و  خرس  قیقع  زا  ار  شنیگن  تخاس و  هرقن  زا  يرتشگنا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  سپ  .درک  لوبق  ار  شا 
وا ّتنس  هب  همه  شنادنزرف  زا  ناراکزیهرپ  هک  دش  یتنـس  نیا  سپ  .درک  دوخ  تسار  تسد  رد  ار  رتشگنا  نآ  درک و  شقن  نآ  رب  ار 

.دندرک لمع 

.رولب تسا  ینیگن  وکین  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

هک هزیر  گنس  ندرک  رتشگنا  تسا  بوخ  ایآ  هک  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  زا  مدرک  لاؤس  تسا : لوقنم  هَّللا  دبع  نب  نیـسح  زا  و 
.دشاب پچ  تسد  رد  رگا  ینعی  دروآ ، نوریب  تسد  زا  دنک  ریهطت  هک  دهاوخ  نوچ  اما  یلب ، دومرف : دنرآ ؟ نوریب  مزمز  هاچ  زا 

دننک شقن  نیگن  رد  هک  تسا  راوازس  هچنآ  : متفه لصف 

هک دشاب  يرتشگنا  شتسد  رد  دنک و  اجنتسا  یصخش  تسا  زیاج  ایآ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تمدخ  هب  دلاخ  نب  نیـسح 
مناد یمن  بوخ  دومرف : ترضح  دشاب ؟ ُهَّللا » اَِّلا  َهِلا  ال   » شنیگن شقن 
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نکیلو یلب  دومرف : دـندرک ؟ یمن  اجنتـسا  رتـشگنا  اـب  مالـسلا -  مهیلع  امـش -  ناردـپ  ادـخ و  لوسر  رگم  تفگ : .وا  يارب  زا  ار  نیا 
مدآ ترـضح  نیگن  شقن  دومرف : سپ  .دیدنبم  ناشیا  رب  ارتفا  دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  .دـندرک  یم  تسار  تسد  رد  ار  رتشگنا  ناشیا 

.دوب هدروآ  تشهب  زا  دوخ  اب  دوب ، ِهَّللا » ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ال   » مالسلا هیلع 

رازه یـسرتب ، ندـش  قرغ  زا  نوچ  حون ! يا  دومرف : یحو  وا  هب  یلاـعت  قح  دـش ، راوس  یتشک  هب  نوچ  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  و 
يدنت داب  داتفا ، هار  هب  یتشک  نوچ  سپ  .مهد  تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  نانمؤم  ار و  وت  نم  ات  نک  اعد  سپ  وگب ، ُهَّللا » اَِّلا  َهِلا  ال   » هبترم
ینایرس نابز  هب  .دیوگب  ُهَّللا » اَِّلا  َهِلا  ال   » هبترم رازه  هک  دشن  نآ  لاجم  ار  وا  دیسرت و  ندش  قرغ  زا  مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  دیزو ،

هک ینخس  دومرف : مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  سپ  داتفا ، هار  هب  یتشک  دش و  فرطرب  نافوط  سپ  ًاقثارام ،» ای  ًافلأ  ًافلأ  ایلوله  : » تفگ
َهِلا ال  : » هدرک شقن  یبرع  هب  ار  نآ  همجرت  دوخ  رتشگنا  رد  سپ  دشاب ، نم  اب  هشیمه  هک  تسا  راوازس  دیـشخب  تاجن  نآ  هب  ارم  ادخ 

«. ِینِْحلْصَا ِّبَر  ای  ٍهَّرَم  َْفلَا  ُهَّللا  اَِّلا 

وا هب  یلاـعت  قح  .دـمآ  مشخ  هب  لـیئربج  دـنزادنا ، شتآ  رد  هک  دنتـشاذگ  قینجنم  هفک  رد  نوچ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  و 
ار وت  هک  تقو  نیا  رد  تسین  سک  چیه  تسا و  وت  لیلخ  اراگدرورپ ! تفگ : تسا ؟ هدیدرگ  وت  بضغ  ثعاب  زیچ  هچ  دومرف : یحو 

تکاس هک  داتسرف  یحو  وا  هب  ملاع  دنوادخ  سپ  .هدینادرگ  طلسم  وا  رب  ار  وا  نمشد  دوخ و  نمشد  .وا  زا  ریغ  هب  دتسرپ  یگناگی  هب 
نئمطم شرطاخ  لیئربج  سپ  .مریگ  یم  ار  وا  مهاوخ  هک  هاگره  تسا ؟ نم  هدـنب  وت  لثم  هک  دـنک  یم  روما  رد  لیجعت  یـسک  .شاب 
یلاـعت قـح  سپ  .هن  وـت  هب  دوـمرف : تسه ؟ تقو  نیا  رد  يراـک  یتجاـح و  ار  وـت  اـیآ  تفگ : .دـش  تفتلم  میهاربا  بناـج  هب  دـش و 
ُتْضَّوَف ِهَّللِاب ، ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ال  : » دوب هدش  شقن  فرح  شش  نآ ، رد  هک  داتسرف  وا  يارب  يرتشگنا 

درـس و وت  رب  ار  شتآ  هک  نک  تسد  رد  ار  رتـشگنا  هک  دومن  یحو  ادـخ  سپ  ُهَّللا .» َِیبْـسَح  ِهَّللا ، َیِلا  يِرْهَظ  ُتْدَنْـسَا  ِهَّللا ، َیِلا  يِْرمَا 
.منادرگ یم  تمالس 

دزم اـت  نک  ربص  َجـُْنت ؛ ْقُدُْـصا  ْرَجُوت  ِْربِْصا  ، » هدروآ نوریب  تاروت  زا  هک  دوب  فرح  ود  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نیگن  شقن  و 
شقن و  ِِهتاِملَِکب .» َّنِجلا  َمَْجلَا  ْنَم  َناْحبُس  « ؛ دوب نیا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  نیگن  شقن  و  یبای .» تاجن  ات  وگب  تسار  یبای ،

ُهَّللا َیُِسن  ٍْدبَِعل  ٌْلیَوَو  ِِهلْجَا  ْنِم  ُهَّللا  َرِکُذ  ٍْدبَِعل  یبوُط  : » دوب هدروآ  نوریب  لیجنا  زا  هک  دوب  فرح  ود  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نیگن 
ببـس هب  اه  هرطاخ  زا  دوش  شومارف  ادخ  هک  يا  هدنب  رب  ياو  .وا و  ببـس  هب  ادـخ  دوش  هدرک  دای  هک  يا  هدـنب  لاح  اشوخ  ِِهلْجَا ؛ ْنِم 

«. وا
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هیلع نسح  ماما  نیگن  شقن  و  ِهَّللا .» ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ـال  : » دوب نیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نیگن  شقن  و 
رتشگنا مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  و  ِهِْرمَا .» ُِغلاب  َهَّللا  َّنِا  : » مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیگن  شقن  دوب و  ِهَّلل ِ»  ْعلَا  ُهَّزِ : » مالسلا

.دندرک و یم  تسد  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  رتشگنا  زین  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  دـندرک و  یم  تسد  رد  ار  دوخ  ردـپ 
: مالـسلا هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  رتشگنا  شقن  دوب و  ِهِْقلَخ » ْنِم  ِیتَمْـصِعَو  یِِّیلَو  ُهَّللَا  : » مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماـما  رتشگنا  شقن 

.دنتشاد تسد  رد  هک  ار  دوخ  ردپ  رتشگنا  دندومن  دندرک و  زارد  تسد  مالسلا  هیلعاضر  ماما  بانج  سپ  .دوب  ُهَّللا » َِیبْسَح  »

ٌدّمَُحم : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نیگن  شقن  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد  و 
 «ِ ِهَّلل ُهَّزِعلَا  : » مالسلا هیلعرقاب  دّمحم  ماما  نیگن  شقن  و  دوب ، ُِکلَملا » ُهَّللَا  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نیگن  شقن  و  دوب ، ِهَّللا » ُلوُسَر 

.دوب

دوخ ردـپ  دوخ و  مان  ریغ  نیگن  رد  یـسک  هک  دراد  تهارک  اـیآ  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  و 
شقن و  دوب ، ِهَّلل ِ»  ُهَّزِعلَا  : » مردپ رتشگنا  شقن  و  تسا ، ْیَـش ٍء » ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللَا  : » نم رتشگنا  شقن  دومرف : ترـضح  دنک ؟ شقن  يزیچ 
َِیبْسَح : » مالـسلا امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  رتشگنا  شقن  و  دوب ، ِِّیلَعلا »   ِ ِهَّلل ُدْـمَحلَا  : » مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  رتشگنا 

.دوب ُِکلَملا » ُهَّللَا  : » مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رتشگنا  شقن  و  دوب ، ُهَّللا »

َّرَـش ِینِقَف  ِیتَِـقث  َْتنَا  َّمُهَّللَا  : » دوـب تاـملک  نیا  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  نـیگن  شقن  تـسا : لوـقنم  رگید  ربـتعم  تـیاور  رد 
«. َکِْقلَخ

َنِم ِینْمِـصْعاَف  ِیتَِقث  َْتنَا  : » مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماـما  نیگن  شقن  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
شقن یلاله  شیـالاب  رد  یلگ و  لکـش  شریز  رد  دوب و  ُهَّللا » َِیبْسَح  : » مالـسلا هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  نیگن  شقن  و  دوب ، ِساـّنلا »

.دوب هدرک 

.دوب ِهَّللِاب » ّاِلا  َهَُّوق  ُهَّللا ال  َءآش  ام  : » اضر ماما  نیگن  شقن  تسا : لوقنم  رگید  حیحص  ثیدح  رد 

َیقَِـشَو َيِزَخ  : » دوب نیا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیگن  شقن  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 
«. ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُحلا  ُِلتاق 

نیگن دومن ، نم  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رتشگنا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دیوگ : یم  نانـس  نب  هَّللا  دبع 
«. ِهَّللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  : » دوب هتشون  رطس  ود  رد  تشاد و  یهایس 

نآ رب  ار  تاناویح  زا  يزیچ  تروص  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.دننک شقن  رتشگنا 
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شقن شـشیر و  يزارد  رد  درک : ناوـت  یم  ناـحتما  زیچ  هـس  رد  ار  نادرم  لـقع  تـسا : لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
.شتنیک شرتشگنا و 

.دیدش رقف  زا  دوش  نمیا  َهَّللا » ُرِفْغَتْسَا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  ُهَّللا ال  َءآش  ام  : » شرتشگنا رب  دنک  شقن  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ِنَمَتْؤُملا ِِّیبَّنلِابَو  ٌنَسَح  ِهَّللِاب  یِّنَظ  : » دوب نینچ  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  نیگن  شقن  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  بناج  زا  و 
«. ِنَسَحلاَو ِْنیَسُحلِابَو  ِنَنِملا  يِذ  ِّیِصَولِابَو 

ُرِداقلا َمِْعن  : » شـشقن دوب ، هرقن  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رتشگنا  تسا : يورم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  زا  رگید  تیاور  رد 
.دوب ِهَّلل ِ»  ُْکلُملَا  : » مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نیگن  شقن  هک  تسا  دراو  تایاور  یضعب  رد  .دوب و  ُهَّللا »

گنج رد  و  رطس ، تفه  رد  دوب  هدومرف  شقن  نآ  رد  تاملک  نیا  فاص ، دیفس  ینیـص  دیدح  زا  تشاد  يرتشگنا  رگید ، تیاور  رد 
، ِهَّللِاب ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ٍبْرَک ال  ِّلُِکلَو  ُهَّللا ، اَِّلا  َهِلا  ٍلْوَه ال  ِّلُِکل  ُتْدَدـْعَا  : » تسا نیا  تاملک  .دـندرک  یم  تسد  رد  اـه  تّدـش  اـه و 
ام ِهَّلل ِ،  ُدْمَحلَا  ٍهَدِّدَجَتُم  ٍهَمِْعن  ِّلُِکلَو  ُهَّللا ، َءآش  ام  ٍحِداق  ٍّمَغَو  ٍّمَه  ِّلُِکلَو  َهَّللا ، ُرِفْغَتْسَا  ٍهَرِیبَک  ٍْبنَذ  ِّلُِکلَو  ُهَّللا ، َِیبْسَح  ٍَهلِزان  ٍهَبیِصُم  ِّلُِکلَو 

«. ِهَّللا َنِمَف  ِهَّللا  ِمَِعن  ْنِم  ٍِبلاط  ِیبَا  ِْنب  ِِّیلَِعب 

ِیِنق ِیتَِقث  ای  : » دوب شقن  نآ  رب  دوب و  هرقن  زا  شمامت  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رتشگنا  تسا : لوقنم  یـسوم  نب  لیعامـسا  زا  و 
«. َکِْقلَخ ِعیِمَج  َّرَش 

.دوش هدیزرمآ  دنک ، شقن  نآرق  زا  يا  هیآ  دوخ  رتشگنا  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  و 

زا مدیبلط  تصخر  هک  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  مداخ  یفاص ، زا  تسا  هدرک  لقن  العلا  نب  مساق  تیاور  هب  هللا  همحر  سوواط  نبا 
دشاب و درز  قیقع  شنیگن  هک  شاب  هتـشاد  يرتشگنا  دوخ  اب  دومرف : .مورب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  شّدج  ترایز  هب  هک  ترـضح ، نآ 

.دشاب هدرک  شقن  مالـسلا  امهیلع  یلع  دّـمحم و  نیگن  رگید  يور  رب  و  دـشاب ، َهَّللا » ُرِفْغَتْـسَا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  ُهَّللا ال  َءآش  ام  : » نیگن شقن 
هدـننک ظفح  ار  وت  نید  تسا و  رت  مامت  وت  یتمالـس  يارب  .نانز و  هار  نادزد و  ّرـش  زا  یبای  ناما  يراد ، دوخ  اب  ار  رتشگنا  نیا  نوچ 

.تسا رت 

، مدش رود  مدرک و  عادو  نوچ  .منک  عادو  هک  متشگرب  مدیناسر و  مه  هب  دومرف ، ترضح  هک  يرتشگنا  مدمآ و  نوریب  تفگ : مداخ 
! یفاص يا  تفگ : .متشگرب  نوچ  .دننادرگرب  ارم  هک  دومرف 
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رب يریـش  روباشین ، سوط و  نایم  رد  هک  یتسرد  هب  یـشاب  هتـشاد  دوخ  اب  مه  هزوریف  رتشگنا  دیاب  دومرف : نم ! ياقآ  يا  کیّبل  متفگ :
هک دیوگ  یم  نم  يالوم  وگب : امنب و  ریـش  هب  ار  رتشگنا  نیا  ورب و  شیپ  وت  نتفر ، زا  درک  دهاوخ  عنم  ار  هلفاق  وت و  هب  دروخ  دـهاوخ 
«. ِراّهَقلا ِدِـحاولا    ِ ِهَّلل ُکـْلُملَا  : » رگید فرط  رب  و  ینک ، شقن  ُکـِلَملا » ُهَّللَا  : » هزوریف نیگن  فرط  کـی  رب  هک  دـیاب  .هار و  زا  وش  رود 

« ِراّهَقلا ِدِـحاولا    ِ ِهَّلل ُکـْلُملَا  ، » تشگرب باـنج  نآ  تفـالخ  نوچ  دوب ، ُکـِلَملا » ُهَّللَا  : » مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رتشگنا  شقن  اریز 
.دوش اه  گنج  رد  هبلغ  رفظ و  ثعاب  و  هدنّرد ، تاناویح  زا  دشخب  ناما  ینیگن  نینچ  .دوب  هزوریف  شنیگن  درک و  شقن 

هب دوب ، هدومرف  هچنآ  دمآ ، هار  رس  رب  ریش  دوب ، هدومرف  ترضح  هک  ناکم  نامه  رد  هک  دنگوس ! ادخ  هب  .رفـس  هب  متفر  تفگ : مداخ 
زیچ کی  دومرف : .مدرک  ضرع  بانج  نآ  تمدـخ  هب  دوب ، هتـشذگ  هچنآ  متـشگرب ، ترایز  زا  نوچ  .تشگرب  ریـش  مدروآ و  لـمع 

کیدزن سوط  رد  یبش  دومرف : .مشاب  هدرک  شومارف  دـیاش  نم ! ياقآ  يا  متفگ : منک ؟ لقن  نم  یهاوخ  رگا  يدرکن ، لقن  هک  دـنام 
نآ شقن  دندید و  وت  تسد  رد  ار  نیگن  نآ  .دنتفر  یم  ربق  ترایز  هب  نایّنج  زا  یهورگ  .يدوب  هدیباوخ  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هضور 
هب ار  بآ  دنتسش و  بآ  رد  ار  رتشگنا  نآ  و  دنتـشاد ، هک  يرامیب  دزن  هب  دندرب  دندروآ و  رد  هب  وت  تسد  زا  ار  نآ  سپ  .دندناوخ  ار 

تـسد رد  ناشیا  يدوب ، هدرک  تسار  تسد  رد  وت  .دندنادرگرب و  ار  رتشگنا  سپ  .تفای  تّحـص  ناشرامیب  دـندناروخ و  دوخ  رامیب 
یتشادرب و ار  نآ  یتفای و  یتوقای  دوخ  نیلاـب  رب  یتسنادـن و  ار  شببـس  يدرک و  بّجعت  رایـسب  يدـش  رادـیب  نوچ  .دـندرک  وت  پچ 

هدروآ وت  يارب  هک  تسا  نایّنج  نآ  هیده  توقای ، نیا  .تخورف و  یهاوخ  یفرشا  داتـشه  هب  ار  نآ  رازاب و  ربب  تسا ، وت  هارمه  لاحلا 
.متخورف یفرشا  داتشه  رازاب و  هب  مدرب  ار  توقای  تفگ : مداخ  .دندوب 

یم نم  تفگ : مالـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدـخ  هب  دـمآ  یـصخش  تسا : هدرک  تیاور  هللا  همحر  سوواط  نب  دّیـس  ًاـضیا  و 
نآ .دنـشکب  ارم  هک  نآ  زا  متـسین  نمیا  .دـنروآ و  مشخ  هب  نم  اـب  ار  وا  نم  نانمـشد  هک  مسرت  یم  .هریزج و  رهـش  مکاـح  زا  مـسرت 

ِلالَِجب ُذوُعَا   » لّوا رطـس  رد  .نک  شقن  رطـس  هس  نیگن ، يور  رب  .دشاب و  ینیـص  دـیدح  نآ ، نیگن  هک  زاسب  يرتشگنا  دومرف : بانج 
ُْتنَمآ  » لّوا رطس  نک ، شقن  رطـس  ود  نیگن  ریز  رد  و  ِهَّللا » ِلوُسَِرب  ُذوُعَا   » موس رطـس  رد  و  ِهَّللا » ِتاِملَِکب  ُذوُعَا   » مود رطـس  رد  و  ِهَّللا »

نک شقن  نیگن  ریز  موس ، رطس  رد  و  ِِهلُسُرَو » ِهَّللِاب  ٌِقثاو  یِّنِا   » مودرطس و  ِِهُبتُکَو » ِهَّللِاب 
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يدـحا رازآ  زا  هک  یتقو  رد  دوش و  راوشد  وت  رب  هک  یتجاح  ره  رد  ار  رتشگنا  نآ  نک  تسد  رد  و  ًاِصلُْخم .» ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  »
وا رب  ندییاز  هک  ینز  .دوش و  یم  لّدـبم  ینمیا  هب  تیاه  سرت  و  دوش ، یم  هدروآرب  تیاه  تجاح  هک  یتسرد  هب  .یـسرت و  مدرم  زا 
نک رذح  .ار و  دب  مشچ  رثا  دنک  یم  عفد  نینچمه  .دوش و  یم  وا  لمح  عضو  يدوز  هب  ادخ  ّتیـشم  هب  هک  دیدنب  وا  رب  دوش ، راوشد 

.تسا ادخ  رارسا  زا  هک  ار  نآ  امن  تظفاحم  بوخ  .ربم و  ءالخلا  تیب  ماّمح و  هب  دوخ  اب  .دسرن و  نیگن  نآ  هب  یبرچ  یتساجن و  هک 
.دیراد و ناهنپ  نانمـشد  زا  و  دیـشاب ، هتـشاد  ار  رتشگنا  نیا  هک  دیاب  هک  دوخ  ناج  رب  دیـسرت  یم  دوخ  نانمـشد  زا  نایعیـش ، امـش  و 

.متفای ار  شرثا  مدرک و  هبرجت  نم  تفگ : ثیدح  يوار  .دیشاب  هتشاد  وا  رب  دامتعا  هک  یسک  هب  رگم  دینکم ، میلعت 

تسار تسد  تشگنا  رد  هک  دشاب ، قیقع  رتشگنا  شتـسد  رد  دنک ، حبـص  هکره  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
ات ار  ردق  هروس  دنک و  رظن  نآ  هب  دنادرگب و  تسد  فک  بناج  هب  ار  نآ  نیگن  دتفیب ، یـسک  رب  شرظن  هک  نآ  زا  شیپ  دشاب ، هدرک 

ْمِِهتَِینـالَعَو ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّرِِـسب  ُْتنَمآَو  ِتوُغاّـطلاَو  ِْتبِجلاـِب  ُتْرَفَکَو  ُهـَل  َکیِرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  ِهَّللاـِب  ُتـْنَمآ  « ؛ دـیوگب سپ  .دـناوخب  رخآ 
یم لزان  نامسآ  زا  هچنآ  ّرـش  زا  زور ، نآ  دراد  هاگن  ار  وا  نایملاع ، ِدنوادخ  دنک ، نینچ  نوچ  ْمِهِرِخآَو » ْمِِهلَّوَاَو  ْمِِهنِطابَو  ْمِهِرِهاظَو 

تیاـمح زرح و  رد  .دـیآ و  یم  نوریب  نیمز  زا  هچنآ  دور و  یم  ورف  نیمز  رد  هچنآ  نامـسآ و  يوـس  هب  دور  یم  ـالاب  هچنآ  دوـش و 
.ماش ات  دشاب  ادخ 

ادـخ ِهَّللا ،» ُِّیلَو  ٌِّیلَعَو  ِهَّللا  ُِّیبَن  ٌدَّمَُحم  : » دـنک شقن  نآ  نیگن  رد  دزاسب و  قیقع  زا  يرتشگنا  هکره  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  و 
.قح نید  رب  رگم  دریمن  دراد و  هاگن  دب ، گرم  زا  ار  وا 

ندیناشوپ لافطا  نانز و  هب  ندیشوپ و  هرقن  الط و  رویز  رد  : متشه لصف 

الط رویز و  ار  غلابان  نارـسپ  هک  تسا  زیاج  اـیآ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  ثیدـح  رد 
.هرقن الط و  رویز  هب  ار  دوخ  لافطا  نانز و  دومرف  یم  تنیز  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دومرف : دنناشوپب ؟

ار دوخ  نادنزرف  نانز و  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  مردپ  دومرف : .باب  نیا  رد  دندیـسرپ  بانج  نآ  زا  رگید  حیحـص  ثیدـح  رد  و 
.دندیناشوپ یم  هرقن  الط و  رویز 
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.تسین یکاب  دومرف : هرقن ، الط و  هب  نانز  ندرک  رویز  زا  دندیسرپ  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  حیحص  ثیدح  رد 

زا شا  هتسد  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ریـشمش  فالغ  رـس  تسا : لوقنم  بانج  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 
.تشاد بقع  رد  هقلح  ود  شیپ و  رد  هرقن  هقلح  هس  بانج  نآ  هرز  .تشاد و  هرقن  اه  هقلح  نایم  رد  و  دوب ، هرقن 

زا شرویز  .دروآ و  نامسآ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  يارب  لیئربج  ار  راقفلاوذ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا 
.دوب هرقن 

.هرقن الط و  هب  ریشمش  ندرکرویز  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  ترضح  نآزا  نسح  ثیدحرد  و 

.شا هتسد  رس  شا و  هتسد  دوب ؛ هرقن  زا  مامت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ریشمش  رویز  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 

.هرقن الط و  هب  ار  اهریشمش  اه و  نآرق  ندرک  تنیز  تسین  یکاب  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدح  رد 

.دندیشوپ یم  رویز  نانز  هشیمه  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  رگید  ّقثوم  دنس  هب  و 

یم ایآ  دشاب ، الط  نآ  رد  هک  یـسرک  زا  دیـسرپ ؛ مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تسا : لوقنم  راسی  نب  لضف  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.تسین یکاب  دنشاب ، هدیلام  نآ  رب  الط  بآ  رگا  .هن و  دشاب ، الط  رگا  دومرف : ترضح  تشاد ؟ هاگن  هناخ  رد  ناوت 

هتشاد يدنب  ندرگ  هچرگا  دنکن ، تنیز  دراذگب و  لّطعم  ار  دوخ  نز  تسین  راوازـس  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دشاب رادلاس  دنچره  دشاب ، انح  ندیلام  هب  هچرگا  دشاب ، یلاخ  باضخ  زا  شتسد  هک  تسین  راوازس  و  ددنبب ، ندرگ  رد  هک  دشاب 

نآ یلوا  طوحا و  الط  رویز  باب  رد  هک  نادـب  ددـنبب ، رگیدـکی  هب  الط  ار  اه  نادـند  تسا  زیاـج  تسا : هدـش  دراو  ربتعم  تیاور  رد 
.دشاب فحصم  ریشمش و  رد  هچرگا  دنیامن ، بانتجا  نادرم  هک  تسا 

ندیشک همرس  بادآ  : مهن لصف 

یم مشچ  هب  گنس  همرس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.قاط قاط  باوخ  تقو  رد  دندیشک و 
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زا یناد  همرـس  دـندومن و  نم  هب  نهآ  زا  یلیم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  تفگ : هک  تسا  لوـقنم  مهَج  نب  نـسح  زا  ربـتعم  ثیدـح  رد 
.شکب همرس  لیم  نیا  هب  .دوب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  اه  نیا  دومرف : .ناوختسا و 

تنیز زور  رد  .دـناسر و  یم  عفن  ار  مشچ  بش ، رد  ندیـشک  همرـس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب 
.تسا

ار ناگژم  وبشوخ و  ار  ناهد  ندیشک ، هدید  رد  گنـس  همرـس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 
.دنک یم  مکحم 

.دنک یم  نیریش  ار  ناهد  ندیشک ، همرس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ّقثوم  دنس  هب 

نداد لوط  رب  دـنک  یم  تناعا  .دـنک و  یم  دـنت  ار  ییاـنیب  دـنایور و  یم  ار  ناـگژم  يوم  ندیـشک ، همرـس  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دوجس

.دنک یم  لیاز  ار ، مشچ  نتخیر  بآ  .دنایور و  یم  ار  هژم  يوم  .دهد و  یم  الج  ار  مشچ  گنس ، همرس  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

هتشادن کشم  هک  ار  گنـس  همرـس  بش  ره  هکره  دومرف : .دنک و  یم  دایز  ار  عامج  تّوق  ندیـشک ، همرـس  دومرف : رگید  تیاور  رد 
.درواین هایس  بآ  زگره  شمشچ  دشکب ، هدید  رد  دشاب 

یکاب دـنکن ، مه  نینچ  رگا  و  دـشکب ، قاط  دـیاب  دـشک ، همرـس  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.تسین

هدید رد  لیم  راهچ  .دیشک  یم  همرس  باوخ ، زا  شیپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
.پچ هدید  رد  لیم  هس  تسار و 

يور رد  ندرک  رظن  دنک : یم  ینارون  ار  تروص  هک  تسا  زیچ  راهچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.باوخ تقو  ندیشک  همرس  راز و  هزبس  رد  يراج و  بآ  رد  وکین و 

.دشکب همرس  دیاب  دراد ، تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا 

.مشچ ندروآ  بآ  زا  دهد  یم  ناما  باوخ ، تقو  رد  ندیشک  همرس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

مـشچ رد  باوخ  تقو  گنـس ، همرـس  زا  لیم  تفه  دسر ، مه  هب  هرـصاب  رد  فعـض  ار  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
.پچ مشچ  رد  هس  تسار و  مشچ  رد  راهچ  دشک ،

تقو رد  دندیشک  یم  لیم  هس  مشچ  ره  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.باوخ
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.دیشک یم  پچ  مشچ  رد  لیم  ود  تسار و  مشچ  رد  لیم  هس  تسا : هدش  دراو  رگید  تیاور 

هک ندیـشک  همرـس  هب  داب  امـش  رب  و  دهد ، یم  الج  ار  مشچ  هک  ندرک  كاوسم  هب  داب  امـش  رب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
یم همرـس  نوچ  .دـبای و  یم  ـالج  مشچ و  زا  دوش  یم  لزاـن  مغلب  یمدآ ، دـنک  یم  كاوسم  نوچ  اریز  .دـنک  یم  وبـشوخ  ار  ناـهد 

.دوشب وبشوخ  ناهد  دوش و  یم  لزان  ناهد  هب  دوش و  یم  فرطرب  مشچ  زا  مغلب  دشک ،

نزب و ناد  همرـس  رد  ریگب و  تسار  تسد  هب  ار  لیم  یـشکب ، همرـس  هک  ییامن  هدارا  نوچ  تسا : روکذـم  مالـسلا  هیلعاضرلا  هقف  رد 
ِّقَحلا ِقیِرَط  یِلا  ِینِدـْهاَو  َکَّقَح  ِِهب  ُرِْـصبَا  ًارُون  ِهِیف  ْلَـعْجاَو  يِرََـصب  ْرَِّون  َّمُهَّللَا  : » وگب یـشک  مشچ  رد  ار  لـیم  نوچ  ِهَّللا .» ِمِْسب  : » وـگب

«. ِیتَرِخآَو َياْینُد  َّیَلَع  ْرَِّون  َّمُهَّللَا  ِداشَّرلا ، ِلِیبَس  یِلا  ِینْدُشْراَو 

ْنَا ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » ندیـشک همرـس  تقو  رد  دـناوخب  ار  اـعد  نیا  هک  هدرک  تیاور  قـالخالا  مراـکم  رد 
َرْکُّشلاَو ِیقْزِر  ِیف  َهَعَّسلاَو  ِیِـسْفَن  ِیف  َهَمالَّسلاَو  ِیلَمَع  ِیف  َصـالْخِالاَو  ِیْبلَق  ِیف  َنیِقَیلاَو  ِینیِد  ِیف  َهَریِـصَبلاَو  يِرََـصب  ِیف  َروُّنلا  َلَـعْجَت 

«. ِینَْتیَْقبَا ام  ًاَدبَا  ََکل 

ندرک هنییآ  هب  رظن  بادآ  مهد : لصف 

بجاو نایملاع  دنوادخ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
هدیرفآ وکین  تروص  هب  ار  وا  ادخ  هک  نآ  رب  دیوگ  رایسب  ادخ  دمح  دنک و  هنیآ  رد  رظن  رایسب  هک  یناوج  يارب  زا  ار  تشهب  دنادرگ 

.تسا هدینادرگن  بویعم  ار  وا  و 

شیر كرابم و  رس  يوم  هنیآ و  رد  دندرک  یم  رظن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تسا : روکذم  تایاور  زا  یـضعب  رد 
دراد یم  تسود  ددنـسپ و  یم  ادخ  دندومرف : یم  دنتخاس و  یم  ار  دوخ  دوخ ، نانز  دوخ و  باحـصا  يارب  زا  دـندرک و  یم  هناش  ار 

.دزاسب ار  دوخ  دنک و  تنیز  ناشیا  يارب  زا  دور ، نمؤم  ناردارب  دزن  هب  نوچ  هک  شا ، هدنب  زا 

ِینَرَّوَصَو یِْقلَخ ، َنَسْحَأَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  : » دیوگب دیاب  دنک ، رظن  هنیآ  رد  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
«. ِمالْسِالِاب ِینَمَرْکَاَو  يِْریَغ ، ْنِم  َناش  ام  ِیِّنِم  َنازَو  ِیتَروُص ، َنَسْحَأَف 
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«، ِهَّللا ِمِْسب  : » وگب ریگب و  پچ  تسد  هب  ار  هنیآ  ینک ، رظن  هنیآ  رد  یهاوخ  نوچ  تسا : روکذـم  نآ  ریغ  مالـسلا و  هیلعاضرلا  هقف  رد 
رظن هنیآ  رد  ریگب و  تسار  تسد  هب  ار  دوخ  شیر  شکب و  ور  رب  راذگب و  رس  شیپ  رب  ار  تسار  تسد  ینک ، رظن  نآ  رد  نوچ  سپ 

ِیل ُهَیِضَرَو  ِمالْسِالِاب ، َّیَلَع  َّنَمَو  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ٍرِیثَک  یلَع  ِینَلَّضَفَو  ِینُِـشی ، َْملَو  ِینَنَّیَزَو  ًاّیِوَس ، ًارََـشب  ِینَقَلَخ  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » وگب نک و 
«. َنیِرِکاّذلا َنِم  َِکئآلِآلَو  َنیِرِکاّشلا  َنِم  َکِمُْعنَِأل  اْنلَعْجاَو  َکِمَِعن  ْنِم  اِنب  ام  ْرِّیَُغت  َّمُهَّللَا ال  : » وگب راذگب و  تسد  زا  ار  هنیآ  سپ  ًانیِد .»

يِذَّلا   ِ ِهَّلل ُدْـمَحلَا  : » وـگب يدـید  هنیآ  رد  ار  دوـخ  يور  نوـچ  يریگ ، یم  پچ  تسد  هب  ار  هنیآ  تسا : هدـش  دراو  رگید  تـیاور  رد 
، يِْریَغ ْنِم  َناش  ام  یِّنِم  َنَّیَز  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلَا  .ًاّیِقَـش  ًاراّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْملَو  ًاّیِوَس ، ًاْقلَخ  ِینَقَلَخَو  یِْقلَخ ، َنَّسَحَو  یِْقلَخ ، َلَـمْکَاَو  َنَسْحَا 

ِیف ِیْنلِّمَجَو  َکِْقلَخ ، ِنُویُع  ِیف  ِینِّیَزَو  َّیَلَع ، َکَتَمِْعن  ْمِّمَتَو  یِْقلُخ ، ْنِّسَحَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  یِْقلَخ  َْتنَسْحَا  امَک  َّمُهَّللَا 
«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َهَمْحَّرلاَو  َهَْفأَّرلاَو  ََهباهَملاَو  َلُوبَقلا  ِیْنقُزْراَو  َِکتَّیَِرب ، ِنُویُع 

هنیآ رد  نوچ  یلع ! ای  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
«. ِیقْزِرَو یِْقلُخ  ْنِّسَحَف  یِْقلَخ  َْتنَّسَح  امَک  َّمُهَّللَا  : » وگب ینک  رظن 

نانز نادرم و  ندرک  باضخ  تلیضف  : مهدزای لصف 

ار نادرم  و  تسا ، ّتنس  اپ  تسد و  رس و  يوم  باضخ  ار  نانز  و  تسا ، دّکؤم  ّتنـس  شیر ، رـس و  يوم  باضخ  ار  نادرم  هک  نادب 
تسد رد  گنر  نآ  زا  ندیلام  انح  تسا  ّتنـس  ندب ، عیمج  رب  هرون  زا  دعب  هک  یگنر  كدنا  رگم  دراد ، تهارک  اپ  تسد و  باضخ 

: تسا لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  تلاسر  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  هچنانچ  دوش ، لیام  یخرـس  هب  نخان  گنر  هک  دنامب 
.انح هب  ندرک  باضخ  ندرک و  كاوسم  نانز و  هب  یکیدزن  ندرک و  شوخ  يوب  تسا : ناربمغیپ  ياه  تنس  زا  هک  تسا  زیچ  راهچ 

فرص ادخ  هار  رد  هک  مهرد  رازه  زا  تسا  رتهب  دوش  فرص  باضخ  رد  مهرد  کی  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
دهد یم  الج  ار  مشچ  دنک و  یم  فرطرب  مشچ  زا  ار  رابغ  دنک و  یم  رود  شوگ  زا  ار  داب  تسه : تلصخ  هدراهچ  نآ  رد  دنیامن و 

ار ناهد  دنک و  یم  مرن  ار  ینیب  و 
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هب هکئالم  و  ار ، ناطیـش  هسوسو  دنک  یم  مگ  دنک و  یم  عفد  ار  لغب  ریز  دنَگ  دـنک و  یم  مکحم  ار  نادـند  ُنب  دـنک و  یم  وبـشوخ 
یصالخ بجوم  تسا و  شوخ  يوب  تسا و  تنیز  دوش و  یم  نارفاک  مشخ  نانمؤم و  یلاحشوخ  ببـس  دنوش و  یم  داش  نآ  ببس 

.نآ زا  دننک  یم  مرش  رکنم  ریکن و  دوش و  یم  ربق  باذع  زا 

.نادوهی هب  دیوشم  هیبش  دینک و  گنر  ار  دوخ  دیفس  يوم  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

سپ دندوب ، هدرک  هایـس  گنر  هب  شیر  باضخ  ترـضح  نآ  مدید  متفر ، مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تمدخ  هب  تفگ : مهج  نب  نسح  و 
تفع زا  تسد  نانز  زا  یعمج  تسا و  ناـنز  تفع  یتداـیز  بجوم  نتخاـس ، ار  دوخ  تسه و  میظع  رجا  ندرک  باـضخ  رد  دومرف :
دیفس يوم  انح ، هک  تسا  هدیسر  ام  هب  هک  درک  ضرع  .دنتسارآ  یمن  ناشیا  يارب  ار  دوخ  ناشیا  نارهوش  هک  نیا  ببس  هب  دنتـشادرب 

.انح یب  دوش  یم  دایز  دوخ  دیفس  يوم  دومرف : ترضح  دنک ، یم  دایز  ار 

دیفس يوم  دید  درک ، رظن  ترضح  دمآ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  یصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
مه هب  وا  شیر  رد  دیفس  يوم  کی  مالسا  رد  هکره  دومرف : سپ  .تسا  رون  دیفس  يوم  نیا  دومرف : تسا ، هدیسر  مه  هب  وا  شیر  رد 
مه تسا و  رون  مه  دومرف : دمآ  ترضح  نآ  دزن  هب  درک و  باضخ  انح  هب  صخش  نآ  سپ  .تمایق  رد  دشاب  يرون  وا  يارب  زا  دسر ،

نانز و يوس  هب  دنادرگ  یم  بوبحم  تسا و  نامیا  تسا و  مالسا  تسا و  رون  دومرف : دمآ ، درک و  هایس  باضخ  تفر و  سپ  .مالسا 
.نارفاک لد  رد  دنکفا  یم  میب  فوخ و 

هدرک باضخ  یهایس  هب  ترضح  نآ  هک  دندید  دندمآ ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  یهورگ  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  درک  رما  دومرف : هتشاذگ و  دوخ  شیر  رب  ار  تسد  دندرک ، لاؤس  ترـضح  نآ  زا  باب  نیا  رد  .تسا 

.نارفاک رب  دوش  ناشیا  هبلغ  ثعاب  ات  دننک  باضخ  یهایس  هب  ناناملسم  هک  اه  گنج  زا  یکی  رد  ملسو 

ریما .یلب  دومرف : تسا ؟ ّتنـس  ایآ  شیر  رـس و  باضخ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا : لوقنم  نسح  ثیدـح  رد 
وت شیر  يوم  یلع ! ای  دوب : هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دندومرف  یمن  باضخ  نآ  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

باضخ ود  ره  مالسلا  امهیلعرقاب  دّمحم  ماما  نیسح و  ماما  .دیـشک و  یم  ار  باضخ  نآ  راظتنا  دش ، دهاوخ  باضخ  ترـس  نوخ  زا 
.دندرک یم 

تافو رد  میازع  بحاص  زونه  هک  منک  یمن  باضخ  نآ  يارب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  بانج 
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.دندومرف یم  باضخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  رایسب  ثیداحا  رد 

ار شیاه  تسد  دوب و  هدـمآ  نوریب  مامح  زا  هک  يدرم  هب  دـندرک  رظن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
هدیـسر ام  هب  ربخ  نکیلو  هَّللاو ، هن  تفگ : دنک ؟ قلخ  نینچ  ار  وت  ادخ  هک  دـیآ  یم  شوخ  ار  وت  ایآ  دومرف : ترـضح  .دوب  هتـسب  انح 

تـسا نآ  دارم  هکلب  يا ، هدیمهف  طلغ  دومرف : ترـضح  .انح  ینعی  دوش ، هدید  وا  رب  مامح  رثا  هک  دیاب  دوش  مامح  لخاد  هکره  تسا 
.دراذگب زامن  تعکر  ود  تمعن ، نیا  رکش  هب  دیآ  رد  هب  مامح  زا  تمالس  نوچ  هک 

نآ دوش  رهاظ  نامزلارخآ  رد  هک  يدـب  تاـمالع  هلمج  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  نسح  ثیدـح  رد 
نآ رهاظ  و  نانز ، شور  هب  دـننک  یگطاشم  ار  دوخ  دـننک و  باضخ  و  دوش ، رهاظ  ساـبع  نادـنزرف  نادرم  رد  ناـنز  راـثآ  هک  تسا 

.تسا نادرم  تامالع  زا  تسا و  ّتنس  شیر  رس و  باضخ  اریز  دشاب ، اپ  تسد و  باضخ  دارم  هک  تسا 

تـسد رد  هک  ییاه  كرت  تهج  هب  دلامباپ  تسد و  هب  قولخ  مامح  رد  تسین  یکاب  ترـضح : نآ  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
هتـشاد نارفعز  هک  تسا  هدوب  یـشوخ  يوب  قولخ  .دـنک و  راک  نیا  هشیمه  هک  دـیآ  یمن  مشوخ  اما  اود ، تباـب  زا  دـسر  یم  مه  هب 

.تسا هدنام  یم  ندب  رد  نآ  زا  گنر  تسا و 

ندیلام انح  زا  هک  یفیعض  رثا  ینعی  مدید ، مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تسد  رد  انح  رثا  تسا : لوقنم  ابصلا  یبا  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دش دهاوخ  روکذم  نیا  زا  دعب  هچنانچ  دنام  یم  وراد  زا  دعب 

هچ رگا  دراذگ  یلاخ  باضخ  زا  ار  شتسد  هک  ار ، نز  تسین  راوازس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
هب ار  رهوش  یب  رادرهوش و  نانز  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  درک  رما  دومرف : .دشاب و  ریپ  هک  دنچره  دشاب ، انح  ندـیلامب 

.دنامن نادرم  تسد  هب  شتسد  هک  نآ  يارب  رهوش  یب  اما  شرهوش ، يارب  رادرهوش  اما  باضخ ،

نآ ماکحا  باضخ و  تیفیک  مهدزاود : لصف 

.ریپ درم  يارب  همسو  هب  ندرک  باضخ  رد  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد 
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مهرد درک و  تسس  ارم  ياه  نادند  همسو ، هب  ندرک  باضخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  ّقثوم  حیحـص  ثیدح  رد 
شیر رد  همسو  هب  باضخ  دش  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  ربتعم  ثیدح  نیدنچ  رد  .تسکش و 

.دوب بانج  نآ  كرابم 

یم مه  هب  نارفاک  لد  رد  نآ  زا  یتبیه  تسا و  نانز  سنا  بجوم  همـسو  هب  ندرک  باـضخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  و 
.دسر

نسح حیحص و  ثیدح  رد  .دنک  یم  دایز  ار  وم  يدیفس  وربا و  انح ، هب  ندرک  باضخ  تسا : لوقنم  بانج  نآ  زا  نسح  ثیدح  رد 
.نیگنر خرس  باضخ  دندومرف ، یم  انح  هب  باضخ  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تسا : لوقنم 

ار دنزرف  دنک و  یم  وبـشوخ  ار  ناهد  دـیازفا و  یم  ار  وربآ  دـنک و  یم  لیاز  ار  دـب  ياهوب  انح  هب  باضخ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دنادرگ یم  ور  شوخ 

شـضیح ات  دـنک  باـضخ  اـنح  هب  دـشاب  هدـش  عطق  شـضیح  تلع  هک  ینز  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا  و 
.ددرگرب

.دندرک یم  مه  اب  همسو  انح و  هب  باضخ  مالسلا  امهیلعرقاب  دّمحم  ماما  نیسح و  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

.تسا هایس  گنر  ادخ ، دزن  اه  باضخ  نیرتهب  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

، ار نانز  دومرف  تصخر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دننک باضخ  یهایس  هب  ار  دوخ  رس  هک 

بنج باضخ ، لاح  رد  تسا  هورکم  نینچمه  .تسا و  هورکم  ندرک  باضخ  ار  بنُج  هک  تسا  نآ  ءاملع  نایم  روهـشم  هک  نادب  و 
.تسین و یکاـب  دوش  بنج  نآ  زا  دـعب  دـشاب  هداد  ار  دوخ  گـنر  اـنح ، نوچ  هک  دوش  یم  رهاـظ  هربـتعم  راـبخا  یـضعب  زا  .ندـش و 

.ندرک باضخ  ار  ضیاح  نز  تسا  هورکم  نینچمه 
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ندیماشا ندروخ و  بادآ  موس : باب 

هراشا
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...تالامعتسا ریاس  ندیماشآ و  ندروخ و  رد  اه  نآ  زا  هک  ییاه  فرظ  لّوا : لصف 

تسا هدش  دراو  نآ  زا  یهن  هچنآ  دومن و  لامعتسا  ناوت  یم  تالامعتسا  ریاس  ندیماشآ و  ندروخ و  رد  اه  نآ  زا  هک  ییاه  فرظ 

.تسا و بانتجا  طوحا  تسا و  فالخ  برـش  لـکَا و  ریغ  لامعتـسا  رد  .هرقن و  ـالط و  فرظ  رد  ندـیماشآ  ندروخ و  تسین  زیاـج 
یم مارح  دننک  هرقن  الط و  فرظ  رد  هک  ار  یماعط  دنا : هتفگ  یـضعب  .تسا و  بانتجا  طوحا  تنیز ، يارب  نتـشاد  هاگن  رد  نینچمه 

ار ییوضو  دـنناد  یم  لطاب  یعمج  .تسا و  بانتجا  طایتحا  اما  درادـن  یلیلد  هچرگا  و  دـننک ، رگید  ياج  رد  ار  ماـعط  هچ  رگا  دوش 
رد هک  دشاب  هدوشگ  شفرط  ود  ره  هک  اه  لیدـنق  نایلق و  رـس  هچربنع و  ناد و  همرـس  دـننام  رد  .دـنزاسب و  هرقن  الط و  فرظ  زا  هک 

فالخ نتفرگ  هرقن  هب  ار  ین  بوچ و  هکلب  نتفرگ ، هرقن  الط و  هب  ار  هنیئآ  اـعد و  فحـصم و  فرظ  و  دـنزیوآ ، یم  هفرـشم  دـهاشم 
الط هرقن و  زا  هک  ناـیلق  یکبلعن  رد  .تسین و  تباـث  فلؤم )  ) ریقف رب  اـه  نیا  تمرح  هچرگا  تسا ، باـنتجا  همه  رد  طوـحا  تسا و 

تسا رتهب  دروخب  رگا  و  ندیماشآ ، ندروخ و  يزیچ  بوکالط  بوک و  هرقن  فرظ  زا  تسا  هورکم  .درک و  دیاب  رتشیب  طایتحا  دشاب 
.دناسرن هرقن  الط و  عضوم  هب  ار  ناهد  هک 

ناونع هب  ار  نآ  دـشاب و  كاپ  تایح  لاح  رد  هک  یناویح  تسوپ  رگم  تسوپ ، لامعتـسا  تسین  زیاج  تسا : نآ  اـملع  ناـیم  رهـشا  و 
هتفای هک  یتسوپ  نینچمه  هدرم و  ناویح  تسوپ  لامعتـسا  تسا  مارح  .دنـشاب و  هتفرگ  یناملـسم  تسد  زا  اـی  دنـشاب  هتـشک  عورـشم 

تـسا زیاج  دـنا : هتفگ  یـضعب  .ناناملـسم و  دجـسم  رد  شفک  لثم  تسا ، هداتفا  ناملـسم  تسد  زا  هک  دـشاب  نامگ  هچرگا  دنـشاب ،
تسا و يوق  لوق  نیا  و  اه ، نیا  لاثما  نداد و  تاناویح  تعارز و  هب  بآ  لثم  دشابن  تراهط  هب  طورشم  هک  یلمع  رد  هتیم  لامعتسا 

.تسا بانتجا  طوحا 
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.تسا هداتفا  یناملسم  تسد  زا  ای  دنا  هتشک  ار  نآ  هک  دسر  مه  هب  نظ  هک  ار  یتسوپ  لامعتسا  دنا  هتسناد  زیاج  اه  یضعب  نینچمه  و 
یم لامعتسا  ، دشاب هیکزت  لباق  دنروخن و  ار  نآ  تشوگ  هک  يرهاط  ناویح  تسوپ  .تسا و  بانتجا  طوحا  تسین و  توق  زا  یلاخ  و 
نآ رد  تساجن  دـنچره  دنـشاب  هدرک  بارـش  نآ  رد  هک  یفرظ  .نآ و  لامعتـسا  تسا  هورکم  ندرک  یغاـبد  زا  شیپ  اـما  درک ، ناوت 
هک دشاب  هتـشادن  يذفنم  دـشاب و  هتـشاد  یـشاک  هچره  نینچمه  .دوش و  یم  كاپ  نتـسش  هب  سم ، هشیـش و  لثم  دـشاب  هدرکن  ذوفن 
بآ هب  هک  تسا  نآ  رهـشا  تسا و  فـالخ  اـه  نیا  لاـثما  یـشاک و  یب  مُـخ  ودـک و  وبـس و  لـثم  رد  و  دـنک ، اـجنآ  مرج  رد  بارش 

دـنامن و نآ  رد  بارـش  رثا  دـنک و  ذوفن  نآ  رد  بآ  هک  دـنراذگب  بآ  رد  ردـق  نآ  هک  یتقو  رد  ًاصوصخ  دوش ، یم  كاپ  ندیـشک 
.تسا بانتجا  طوحا 

الط فرظ  زا  ترخآ  رد  دروخ ، بآ  هرقن  الط و  فرظ  زا  ایند  رد  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دشاب مورحم  تشهب  هرقن  و 

راهظا ترضح  هرقن ، الط و  فورظ  زا  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  تسا : لوقنم  ربتعم  دنـس  هب 
نآ .دـندوب  هتفرگ  هرقن  هب  هک  دنتـشاد  هنیآ  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  هک  تسا  هدیـسر  تیاور  ام  هب  تفگ  .دـندومرف  تهارک 
یم هنتخ  نوچ  ار  سابع  مردارب  دومرف : و  تسا ، نم  دزن  لاحلا  هنیآ  نآ  هرقن و  زا  تشاد  يا  هقلح  نیمه  هَّللدمحلا  هن ، دومرف : بانج 
یـس دصـشش و  هک  دوب  مهرد  هد  هب  کیدزن  شا  هرقن  هضبق  هک  دندوب  هتفرگ  هرقن  هب  ار  نآ  دـندوب و  هتخاس  یبوچ  وا  يارب  دـندرک 

.دنتسکش ار  نآ  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  دشاب  یمجع  رانید 

ترخآ هب  نیقی  هک  تسا  یتعامج  عاتم  هرقن ، الط و  فرظ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنرادن

هراپ دنروخب ، بآ  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دزن  هب  دندروآ  یفرظ  تسا : لوقنم  مادقملا  یبا  نب  ورمع  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دندنک یم  فرظ  نآ  زا  ار  نآ  دوخ  نادند  هب  بانج  نآ  مدید  دندوب ، هدینابسچ  نآ  رب  هرقن  زا  يا 

دشاب و هرقن  نآ  زا  یـضعب  ای  دـشاب  بوک  هرقن  هک  یفرظ  زا  ندروخ  بآ  تسا  هورکم  تسا : لوقنم  بانج  نآ  زا  ّقثوم  ثیدـح  رد 
.تسا هورکم  نینچ ، هناش  زا  ندرک  هناش  نینچ و  ناد  نغور  زا  ندیلام  نغور 
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.دوش هتخپ  دنروآ ، یم  رصم  زا  هک  یلافس  رد  هک  يزیچ  ندروخ  دراد  تهارک  تسا : لوقنم  بانج  نآ  زا  ربتعم  ثیدح  رد 

.دنروآ یم  رصم  زا  هک  یلافس  ياه  فرظ  رد  دیروخم  ماعط  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  بانج  زا  ّقثوم  تیاور  رد 

نایم رد  دندومرف  یم  لوانت  ماعط  ترضح  هک  مدید  مدمآ ، مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  تسا : لوقنم  رمع  نب  عیزب  زا  و 
.دندوب هدرک  شقن  دحا » هَّللا  وه  لق   » هروس درز ، گنر  هب  نآ  نایم  رد  هک  یهایس  هساک 

نآ رد  طارفا  صرح و  تّمذم  ذیذل و  ياه  ماعط  ندروخ  زیوجت  رد  : مود لصف 

یبوخ و رد  فلکت  ندیناروخ و  مدرم  هب  ندروخ و  ذیذل  ياه  ماعط  هک  دوش  یم  رهاظ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  زا  هک  نادب 
دروخن ردـق  نآ  دـشاب و  لالح  زا  دـیاب  اما  تسین ، بوخ  ندرک ، مارح  دوخ  رب  ار  ذـیذل  ياه  ماعط  تسا و  بوخ  اه  نیا  یگزیکاپ ،

روظنم و دیاب  هکلب  دـشابن ، ندـیماشآ  ندروخ و  هب  فورـصم  شتمه  هتـسویپ  تاناویح ، دـننام  .دراد و  زاب  یهلا  تدابع  زا  ار  وا  هک 
هک دشابن ، فارسا  وا  لاح  هب  تبسن  هک  دنک  فرـص  ردق  نآ  دیاب  دشاب و  تدابع  تّوق  لیـصحت  ندیماشآ ، ندروخ و  زا  وا  دوصقم 

.دراد یمن  تسود  ار  نافرسم  ادخ 

یم مدرم  هب  ذـیذل  ياـهاولح  سیفن و  ینرف  اـه و  ناـن  هک  دوـب  رایـسب  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تسا : لوـقنم  ربـتعم  دنـس  هب 
گنت زین  ام  دریگ  یم  گنت  ام  رب  ادخ  هاگره  میهد و  یم  هعـسوت  زین  ام  دهد  یم  هعـسوت  ام  رب  ادخ  هاگره  دومرف : یم  دـندیناروخ و 

.میریگ یم 

: دـنک یمن  باسح  اـه  نیا  رب  تماـیق  رد  ار  نمؤم  یلاـعت  قح  هک  تسا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  باـنج  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دراد هاگن  مارح  زا  ار  وا  جرف  دشاب و  وا  روای  هک  يا  هحلاص  نز  دشوپب و  هک  يا  هماج  دروخب و  هک  یماعط 
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، بانج نآ  اب  مدروخ  نم  و  دندیبلط ، تشاچ  ترـضح  متفر ، مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  هک  دـیوگ  یم  یلباک  دـلاخوبا 
.مدوب هدروخن  یماعط  رت  هزیکاپ  رتوکین و  نآ  زا  زگره  هک  یماعط 

هیآ نیا  دـمآ  مدای  هب  نکیل  مدوب ، هدروخن  ماعط  یبوخ  نیا  هب  زگره  موش ، وت  يادـف  متفگ : ار ؟ ام  ماعط  يدـید  هنوگچ  دومرف : سپ 
تمعن زا  تماـیق  زور  رد  دـش  دـیهاوخ  هدرک  لاؤس  هتبلا  هیآ 8 ؛] رثاکت /  « ] ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  : » تسا ادـخ  باـتک  رد  هک 

امـش زا  تمایق  زور  رد  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیـالو  عیـشت و  بهذـم  هیآ  نیا  رد  میعن  زا  دارم  دومرف : ترـضح  .یهلا 
.دش دهاوخ  لاؤس 

یندروخ و زا  نمؤم  زا  دنک  لاؤس  هک  تسا  رت  میرک  نآ  زا  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنـس  هب 
بلطب ار  دوخ  نارای  روایب و  لمع  هب  ماعط  تسا : لوقنم  بانج  نآ  زا  نسح  دنـس  هب  .دشاب  هدرک  لالح  وا  رب  ایند  رد  هک  یندـیماشآ 

.روخب ناشیا  اب  و 

.تسا یسیپ  ثروم  ندروخ ، يزیچ  يریس  اب  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

بش و يرادیب  نودب  ندرک  باوخ  ار : اه  نآ  بحاص  دراد  نمـشد  ادخ  هک  تسا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.يریس ماگنه  رد  ماعط  ندروخ  بجعت و  لحم  ریغ  رد  ندرک  هدنخ 

یم يزیچ  مکش  تفه  رد  رفاک  دروخ و  یم  يزیچ  مکش  کی  رد  نمؤم  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.دروخ یم  رایسب  ینعی  دروخ 

عنم ار  دوخ  غورآ  دومرف : ترـضح  يریـس ، زا  دز  یم  غورآ  دمآ و  بانج  نآ  تمدخ  هب  هفیحجوبا  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
ریـس ماـعط  نآ ، زا  دـعب  هفیحجوبا  سپ  .تسا  رت  هنـسرگ  تماـیق  رد  تسا  رتریـس  اـیند  رد  هکره  هک  ندروـخ  مک  هب  نک  عـفد   ] نک

.تفر ایند  زا  ات  دروخن 

.ماعط زا  رپ  مکش  دننام  دراد  یمن  نمشد  ادخ  ار  زیچ  چیه  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

اب دندرک و  یم  دایرف  ینز  درم و  هک  دیسر  يرهش  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  زا 
یمن تسود  ار  وا  نم  اما  درادن ، یبیع  تسا و  هحلاص  تسا و  نم  نز  نیا  تفگ : درم  .دیسرپ  نآ  ببس  زا  دنتـشاد ، یعازن  رگیدکی 

یب هنهک و  شیور  تفگ : و  تسیچ ؟ وگب  ار  تهارک  نیا  ببـس  لاح  همه  هب  دومرف : .منک  راـیتخا  ییادـج  وا  زا  مهاوخ  یم  مراد و 
ددرگرب و تیور  بآ  هک  یهاوخ  یم  دومرف : نز  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دشاب  هدش  ریپ  هک  نآ  یب  تسا ، هدش  توارط 

نآ .دََرب  یم  ار  وربآ  دمآ  شوج  هب  هدعم  رد  هک  دایز  ماعط  هک  اریز  روخم ، ریس  يروخ  یم  هک  ماعط  دومرف : .یلب  تفگ : دوش ؟ هزات 
.دش رهوش  بوبحم  تشگرب و  توارط  لاح  هب  سپ  .درک  نینچ  نز 
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.دشاب حیحص  ناشیا  ندب  هشیمه  ندروخ ، ماعط  رد  دنشاب  ور  هنایم  مدرم  رگا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 

زور رد  ندیشک  هرون  تسا : یسیپ  صرب و  ثروم  هک  تسا  تلصخ  جنپ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
لاح رد  و  ندروخ ، يزیچ  تبانج  تلاح  رد  و  دـشاب ، هدـش  مرگ  باتفآ  رد  هک  یبآ  هب  ندرک  لـسغ  وضو و  و  هبنـشراهچ ، هعمج و 

.ندروخ يزیچ  يریس  تقو  رد  و  ندرک ، عامج  نز  اب  ضیح 

هک دیاب  دروخ  یماعط  هاگره  دبایب و  توق  نآ  هب  هک  یماعط  زا  تسا  راچان  ار  یمدآ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
، دوخ ندرک  هبرف  رد  دینکم  یعس  سفن و  يارب  ار  هصح  کی  بآ و  يارب  ار  هصح  کی  دهد و  رارق  ماعط  يارب  ار  مکش  هصح  کی 

.دننک یم  هبرف  نتشک  يارب  ار  تاناویح  هچنانچ 

.دوش یم  داسف  نایغط و  ثعاب  دش  ریس  مکش  هاگره  دومرف : و 

.دسر یم  هاگان  هب  نآ  هک  بت  زا  ریغ  هب  دسر  یم  مه  هب  ندروخ  رایسب  زا  يرامیب  درد و  ره  دومرف : و 

هاگره دیروخم و  يزیچ  دیوشن  هنسرگ  ات  لیئارـسا ! ینب  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
دوش و یم  هبرف  امش  ياهولهپ  دوش و  یم  هدنُگ  امش  ياه  ندرگ  دیدش  ریـس  نوچ  هک  اریز  دیروخم ، ریـس  دیروخب و  دیوش  هنـسرگ 

.دینک یم  شومارف  ار  دوخ  راگدرورپ 

.درک رازآ  ارم  مدروخ  ار  ماعط  نالف  دیوگ : یسک  هک  نیا  تسا  یهلا  تمعن  نارفک  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

رب دندومن و  لوانت  یکدنا  دندروآ ، بانج  نآ  دزن  لسع  ریـش و  يزور  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.ادخ يارب  منک  یم  یگتسکش  عضاوت و  اما  هن ، دومرف : ار ؟ نیا  ندروخ  ینک  یم  مارح  هَّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : .دنتشاذگ  نیمز 

دنتـشاذگ و ناـهد  هب  دـندرب و  ورف  نآ  هب  یتـشگنا  دـندروآ ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  ییوبـشوخ  ّبیط و  رایـسب  هدولاـپ  و 
.ما هدرکن  تداع  هک  يزیچ  هب  مهد  تداع  ار  دوخ  مهاوخ  یمن  اما  تسین  مارح  دندومرف :
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.مروخب مهاوخ  یمن  تسا ، هدروخن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  يزیچ  دومرف : هک  تسا  رگید  ثیدح  رد 

ماعط دنـشوپن و  ار  نامجع  هماج  هک  مادام  دنـشاب ، تمعن  ریخ و  اب  تما  نیا  هشیمه  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد 
.دنک لیلذ  راوخ و  ار  ناشیا  ادخ  دننک  نینچ  نوچ  سپ  دنروخن ، ار  نامجع  ياه 

یتمعن هک  فارسا  رد  تسا  سب  نیمه  و  هکرس ، تسا  یشروخ  نان  وکین  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
.دهاوخن دراد و  نمشد  دنروایب ، وا  دزن  هب  ار 

ندروخ ماعط  تاقوا  بادآ و  زا  یضعب  : موس لصف 

ار همقل  دروخ و  ماعط  رگید  راب  نتفخ  زامن  زا  دـعب  دروخن و  يزیچ  رگید  زور  نایم  رد  دروخب و  دادـماب  ار  تشاـچ  هک  تسا  ّتنس 
درـس ات  دراذگب  هکلب  دمدن ، مرگ  ماعط  رد  دروخن و  مرگ  رایـسب  ماعط  و  دنکن ، رظن  مدرم  يور  هب  دـیاجب و  وکین  درادرب و  کچوک 
شیپ تسد  دروخن و  يزیچ  تشگنا  هس  زا  رتمک  هب  دـنکن و  كاپ  ار  ناوختـسا  دُربَن و  دراک  هب  ار  ناـن  و  دروخب ، نآ  زا  دـعب  دوش و 

ای دزاـسب  وضو  رگا  .ندروخ و  بآ  ماـعط و  تسا  هورکم  تباـنج  تلاـح  رد  .دـسیلب و  ار  ناتـشگنا  هساـک و  دـنکن و  زارد  نارگید 
.دوش یم  فیعض  شتهارک  دنکب  هضمضم  دیوشب و  ار  ور  تسد و  ای  دنکب  قاشنتسا  هضمضم و  دیوشب و  تسد 

.دوش سیپ  هک  تسا  نآ  میب  دروآ ، لمع  هب  ار  اه  نیا  هک  نآ  یب  تبانج  لاح  رد  دروخب  يزیچ  رگا  تسا : دراو  رگید  ثیدح  رد 

داسف ءالتما و  اهدرد و  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  باهـش  ردارب  رـسپ  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
یم تشهب  لها  ماعط  فصو  رد  نایملاع  دنوادخ  اریز  روخم ، يزیچ  رگید  نایم ، رد  روخب و  ماش  تشاچ و  دومرف : ترـضح  .هدـعم 

ای نیـسپ  دادماب و  رد  تشهب  رد  ناشیا  يزور  تشهب  لها  يارب  تسا  ایهم  هیآ 62 ؛] میرم /  « ] ًاّیِـشَعَو ًهَرُْکب  اهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمَُهل  : » دیامرف
.نتفخ

ار نآ  سپ  تسا ، نتفخ  زامن  زا  دعب  ناربمغیپ ، زور  رخآ  ندروخ  ماعط  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.تسا ندب  یبارخ  بجوم  شکرت  هک  دینکم  كرت 
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رد هک  دـیاب  دـش  ریپ  یمدآ  نوچ  دومرف : و  دـنک ، یم  ریپ  ار  یمدآ  بش ، فرط  ندروخ  ماعط  كرت  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دوش یم  وکین  شقلخ  ای  دوش  یم  وبشوخ  شناهد  دور و  یم  باوخ  رتهب  هک  دروخب  يزیچ  هتبلا  باوخ  زا  شیپ  بش 

ثعاب هک  دشاب  یکـشخ  نان  يا  هراپ  هب  هچ  رگا  دـینکم  كرت  ار  بش  ندروخ  زیچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا 
.تسا عامج  تّوق  ندب و  تّوق 

وا زا  توق  مه ، یپ  هبنـشکی  بش  هبنـش و  بش  رد  ار  ندروخ  ماعط  دـنک  كرت  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.تسا زور  ماعط  زا  رت  عفان  بش  ماعط  دومرف : و  ددرگنرب ، وا  هب  زور  لهچ  هک  دوش  فرطرب 

گر نآ  دروخ ، یمن  يزیچ  بش  فرط  رد  هکره  دراد ، مان  اشِع »  » هک تسه  یگر  ندـب  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا 
ارم هچنانچ  درادب  هنـشت  ار  وت  ادخ  یتشاد ، هنـسرگ  ارم  هچنانچ  درادب  هنـسرگ  ار  وت  ادخ  دیوگ : یم  حبـص ، ات  دـنک  یم  نیرفن  ار  وا 

.دشاب بآ  یمد  هب  هچرگا  دشاب و  نان  يا  همقل  هب  هچرگا  ار  اشع  دینکم  كرت  هتبلا  سپ  .یتشاد  هنشت 

ثعاـب هک  دروخن  تشاـچ  هک  نآ  اـت  دور  نوریب  هناـخ  زا  نمؤـم  هک  تسین  راوازـس  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.تسا وا  تزع  یتدایز 

تسا و وت  تزع  ثعاـب  رتـشیب  هک  روخب  کـمن  اـی  ناـن  يا  هراـپ  يورب ، یتجاـح  یپ  هک  یهاوـخ  هاـگره  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دیآ یمرب  رتدوز  تتجاح 

هللا یلـصادخ  لوسر  کیدزن  هب  یماعط  هک  یتسرد  هب  .دوش  درـس  ات  دـیراذگب  ار  ماـعط  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.تسا درس  ماعط  رد  تکرب  هدینادرگن و  ام  ماعط  ار  شتآ  ادخ  هک  دوش  درس  ات  دیراذگب  دومرف : دندروآ ، ملسو  هلآو  هیلع 

، دراد هرهب  نآ  رد  ناطیش  درادن و  تکرب  مرگ  ماعط  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا 

رد مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  هرفـس  رب  بش  مدـش  رـضاح  تفگ : هک  تسا  لوـقنم  دـلاخ  نب  نامیلـس  زا  قـّثوم  ثیدـح  رد  و 
دنتـشاذگ و نآ  رب  تسد  سپ  دوب ، نآ  رد  تشوگ  دـیرت و  هک  دـندروآ  يا  هساک  دوب و  نآ  رد  ینان  هک  دـندروآ  یناوخ  ناتـسبات ،

ربص میرادن و  ار  یمرگ  نیا  بات  مّنهج ، شتآ  زا  ادخ  هب  میرب  یم  هانپ  مّنهج ، شتآ  زا  ادخ  زا  میبلط  یم  ناما  دندومرف : دنتشادرب و 
تـسناوت یم  هک  دش  نانچ  ماعط  ات  دندومرف  ررکم  ار  نیا  مّنهج ؟ شتآ  رب  مینک  ربص  میروآ و  بات  هنوگچ  درک ، میناوت  یمن  نآ  رب 

.میدرک لوانت  زین  ام  دومرف ، لوانت  سپ  دروخ ،
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.یندیماشآ یندروخ و  رد  ندیمد  زا  دومرف  یهن  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

.هدجس عضوم  رد  و  ماعط ، رد  و  اه ، هناسفا  اه و  هرگ  رد  ندیمد ، هس  تسا  هورکم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

لاجعتسا تلاح  ترورض و  رب  لمح  درادن و  روصق  دَمَدب ، ندرک  درـس  يارب  زا  رگا  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
.درک ناوت  یم 

.تسا ماعط  يالاب  رد  تکرب  هک  دیروخب  شیاهولهپ  زا  و  دیرت ، يالاب  زا  دیروخم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

دوخ شیپ  زا  هک  دیاب  دروخ  ماعط  امش  زا  یکی  هاگره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دروخب

تـسا نانچ  دسیلب  ار  ماعط  هساک  هکره  هک  دندومرف  یم  دندیـسیل و  یم  ار  ماعط  هساک  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دشاب هدرک  قدصت  ار  ماعط  نآ  لثم  هک 

وا رب  هکئالم  دسیلب  ار  ماعط  هساک  هکره  هک  تفگ : یم  دومرف و  یم  لوانت  ناتشگنا  مامت  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوقنم 
.دنسیونب وا  يارب  فعاضم  تانسح  و  يزور ، یخارف  هب  وا  يارب  دننک  اعد  دنتسرف و  تاولص 

یم نیمز  رب  تسد  دنتـسشن و  یم  ناگدـنب  شور  هب  وـناز  ود  ندروـخ  ماـعط  تـقو  رد  تـسا : لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا 
.دندرک یم  لوانت  تشگنا  هس  هب  دنتشاذگ و 

تـشگنا ود  هب  هک  نارابج  ناربکتم و  شور  هب  هن  دومرف ، یم  لوانت  ماعط  نینچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : یم  و 
.دروخ یم  زیچ 

دسیلب ار  دوخ  ناتشگنا  دروخ و  ماعط  یسک  هاگره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب 
.ار وت  دهد  تکرب  ادخ  دیامرف : نایملاع  دنوادخ  دکمب  و 

هک یتقو  رد  دننک  كاپ  لامتسد  هب  ار  تسد  هک  نیا  زا  دنتشاد  تهارک  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
يارب دیکم  یم  هک  دنداد  یم  دوب  ترـضح  نآ  يولهپ  رد  هک  یلفط  هب  ای  دندیکم  یم  دوخ  هک  نآ  ات  دـشاب ، نآ  رد  ماعط  زا  يزیچ 

.ماعط تمرح 

يزیچ دوشن  كاپ  هدعم  دوشن و  هنـسرگ  ات  دناسرن ، ررـض  ار  وا  ماعط  دـهاوخ  هک  یـسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
شهاوخ زونه  هک  دـشکب  یتقو  ماعط  زا  تسد  دـیاجب و  وکین  دـیوگب و  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دروخب دـهاوخ  نوچ  دروخن و 

.دشاب هتشاد  ماعط 
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هرهب نآ  رد  ار  نایّنج  هک  دینکم  كاپ  ار  ناوختسا  دومرف : مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب 
.دشاب نیا  زا  رتهب  هک  ار  يزیچ  دنرب  یم  امش  هناخ  زا  ناشیا  دینک ، كاپ  رگا  تسا و 

؛ دـنادب هک  تسا  بجاو  ناملـسم  ره  رب  هک  تسا  تلـصخ  هدزاود  ناوخ  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
دسانـشب و ار  دوخ  معنم  هک  تسا  نآ  ضرف : اما  .تسا  بیدأـت  رگید  راـهچ  تسا و  ّتنـس  رگید  راـهچ  تسا و  ضرف  نآ  زا  راـهچ 

رکـش ار  ادخ  دـیوگب و  هَّللا  مسب  تسا و  هدرک  اطع  وا  هب  ادـخ  هچنآ  هب  دـشاب  یـضار  تسا و  راگدرورپ  بناج  زا  تمعن  هک  دـنادب 
.ندیسیل و ار  ناتشگنا  ندروخ و  زیچ  تشگنا  هس  هب  نتسشن و  پچ  بناج  رب  ماعط و  زا  شیپ  نتـسش  تسد  سپ  ّتنـس : اما  .دنک و 

.ندرکن هاگن  مدرم  يور  رد  ندیوج و  رایسب  نتشادرب و  کچوک  ار  همقل  ندروخ و  زیچ  دوخ  شیپ  زا  بیدأت : اما 

راـهچ هب  منک  میلعت  ار  وت  یهاوخ  یم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
هک یتقو  رگم  یماعط  رب  نیشنم  دومرف : .نینمؤملا  ریما  ای  یلب  تفگ : يوش ؟ ینغتسم  نابیبط  تبابط  زا  يروآ  اج  هب  رگا  هک  تلـصخ 

ءالخلا تیب  يور  باوخ  هب  هک  یهاوخ  هاگره  اجب و  مرن  یـشاب و  هتـشاد  شهاوخ  هک  یتقو  رگم  ماعط ، زا  زیخمرب  یـشاب و  هنـسرگ 
.ورب

زا دنتفگ و  یم  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » دندروخ یم  ماعط  هک  یتقو  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
تـشگنا  ] دـعب تشگنا  نیهم و  تشگنا  هب  دـندرک و  یم  ماـعط  هـب  عورـش  ناـنامهم  زا  شیپ  دنتـشاد و  یمن  رب  يزیچ  يرگید  شیپ 

یهاگ دندرک و  یم  ّمض  مه  ار  مراهچ  تشگنا  یهاگ  دـندروخ و  یم  ماعط  نینایم  تشگنا  نآ و  زا  نآ  رانک  تشگنا  ود  تصش و 
.تسا ناطیش  ندروخ  نیا  دومرف : یم  دندروخ و  یمن  يزیچ  تشگنا  ود  هب  زگره  دندروخ و  یم  ناتشگنا  مامت  هب 

ندروخ ماعط  بادآ  ریاس  : مراهچ لصف 

یکاب دـنک  هیکت  پچ  تسد  هب  رگا  اـما  .دروخن  يزیچ  هدـیباوخ  دنیـشنب و  وناز  ود  دروخب و  يزیچ  تسار  تسد  هب  هک  تسا  ّتنس 
يور رب  ار  اپ  رگا  تسا و  هورکم  نتسشن  وناز  راهچ  تسین و 
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يزیچ نیمز  يور  رب  ندروـخ و  زیچ  ناـمالغ ، ناراکتمدـخ و  اـب  .تـسا و  هورکم  ندروـخ  يزیچ  اـهنت  تـسا و  رتدـب  دراذـگ  وـناز 
تـسد ماعط  زا  دعب  ماعط و  زا  شیپ  تسا و  هورکم  ندروخ  يزیچ  نتفر  هار  تقو  رد  هک  تسا  نیا  روهـشم  .تسا و  ّتنـس  ندروخ 

.تسا ّتنس  نتسش 

، نآ زا  دعب  دیوشب و  تسد  هناخ  بحاص  لّوا  دننکن و  کشخ  لامتسد  هب  ار  تسد  هک  تسا  ّتنس  ماعط  زا  شیپ  نتسش  تسد  رد  و 
دننک ادتبا  هناخ  بحاص  پچ  بناج  زا  ماعط  زا  دعب  نتـسش  رد  سلجم و  رخآ  ات  دنیوشب  بیترت  هب  تسوا و  تسار  بناج  رد  هکره 

نآ رد  بارـش  هک  یناوـخ  رـس  رب  .دـنزیرن و  ار  بآ  دـنیوشب و  تشت  کـی  رد  همه  هک  تسا  ّتنـس  .دـیوشب و  همه  زا  رخآ  دوـخ  و 
، تسا مارح  ندروخ  يزیچ  سلجم  نآ  رد  دننک  ای  دنروخ  هک  یمارح  ره  دـنا : هتفگ  یـضعب  تسا و  مارح  ندروخ  يزیچ  دـندروخ 

.دنروخب کمن  ماعط ، رخآ  لّوا و  رد  هک  تسا  ّتنس  .تسا و  مارح  دننک  ناناملسم  تبیغ  هک  یتعامج  هرفس  رس  رب  یتح 

یسک ار : سک  هس  دومرف  تنعل  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دباوخب اهنت  هناخ  رد  هک  یسک  دورب و  اهنت  رفس  هک  یسک  دروخب و  اهنت  ار  دوخ  هشوت  هک 

زا هک  هاگره  تسا : مامت  لـماک و  ماـعط ، نآ  دوش  عمج  زیچ  راـهچ  ماـعط  رد  نوچ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد 
.دننکب یهلا  دمح  شرخآ  رد  دوش و  هتفگ  شلوا  رد  ادخ  مان  دوش و  زارد  نآ  رب  رایسب  تسد  دشاب و  لالح 

ییاه ماعط  زا  دندیبلط و  یم  يا  هساک  دش  یم  رضاح  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دزن  ماعط  ناوخ  نوچ  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
.دنهدب ناشیورد  نیکاسم و  هب  هک  دندومرف  یم  دنتشاذگ و  یم  هساک  نآ  رد  دنتفرگ و  یم  رب  يردق  یماعط  ره  زا  دوب  رتذیذل  هک 

التبم دنزرف  تقرافم  هب  نآ  يارب  زا  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
لفاغ دینـش و  ار  نآ  يوب  دوب و  وا  هناخ  کیدزن  رد  يراد  هزور  حلاص  درم  درک و  نایرب  تشک و  يا  هبرف  دنفـسوگ  يزور  هک  دـش 

فـسوی ترـضح  بش  نامه  رد  و  ادخ ، بناج  زا  شاب  الب  ياّیهم  تفگ : دمآ و  بش  نامه  رد  لیئربج  سپ  .دناروخب  وا  هب  هک  دش 
کی ات  دـندرک  یم  ادـن  هک  تشاچ  تقو  رد  دومرف  یم  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  نآ ، زا  دـعب  .دـید  ار  باوخ  نآ  مالـسلا  هیلع 

.دندرک یم  ادن  نینچ  زین  بش  رد  دوش و  رضاح  بوقعی  ماعط  هب  دهاوخ  یم  تشاچ  هکره  هار ، خسرف 

.دینکم در  دیایب  هک  یلئاس  ره  دوش  رضاح  ماعط  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
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نآ رد  هک  یناوخ  رس  رب  دنیشنب  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب 
.دنروخ بارش 

هک يا  هرفس  رس  رب  يزیچ  دروخن  سپ  دراد  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هکره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنروخ بارش  نآ  رد 

.دنروخ بارش  نآ  رس  رب  وت  نتفر  زا  دعب  هک  یناوخ  رد  ماعط  روخم  هک  تسا  روکذم  مالسلا  هیلعاضرلا  هقف  رد  و 

.دوش یم  يزیچ  یب  رقف و  ببس  تبانج ، تلاح  رد  ندروخ  زیچ  هک  تسا  هدش  دراو  ثیدح  نیدنچ  رد  و 

پچ تسد  هب  ندیماشآ  ندروخ و  زا  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد 
.دشاب یتلع  شتسار  تسد  رد  دشاب و  رطضم  رگم 

رب هدرک  هیکت  زگره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  ياهدنـس  هب 
یم يزیچ  ناگدـنب  شور  هب  تسـشن و  یم  ناگدـنب  شور  هب  و  تفر ، ایند  زا  اـت  دومرفن  لواـنت  يزیچ  پچ  يولهپ  تسار و  يولهپ 

.دوخ راگدرورپ  دزن  ینتورف  عضاوت و  تهج  زا  دروخ ،

.دنروخب يزیچ  هدیباوخ  ور  هب  هدرک و  هیکت  دیابن  ترضح : نآ  زا  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  رد  تسا  هماع  ءاملع  هیفوص و  خیاشم  زا  هک  يرصب  دابع  يزور  تسا : لوقنم  نسح  ثیدح  رد 
هک دـیناد  یمن  رگم  تفگ  داـبع  .دـندوب  هتـشاذگ  نیمز  رب  ار  دوخ  پچ  تسد  دـندومرف و  یم  لواـنت  ماـعط  ترـضح  دوب و  هتـسشن 

ار تسد  يا  هظحل  ترـضح  ندروـخ ؟ ماـعط  تقو  رد  ندرک  هیکت  زا  تسا  هدرک  یهن  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ترـضح 
ترـضح هک  هَّللاو  دومرف : ترـضح  سپ  هبترم ، هس  ات  درک  نخـس  نآ  هداعا  دابع  زاـب  ار ، تسد  دنتـشاذگ  نیمز  رب  زاـب  دنتـشادرب و 

.هدومرفن یهن  نیا  زگره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر 

کی دینیشنب و  وناز  ود  ناگدنب  شور  هب  دینیـشنب ، ماعط  ندروخ  هب  هاگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
نیا رهاظ  .دراد و  یم  نمـشد  ادـخ  ار  شبحاـص  ار و  نتـسشن  نیا  هک  دینیـشنم  وناز  راـهچ  دـیراذگم و  رگید  ياـپ  يور  هب  ار  ياـپ 

.دراذگ نار  رب  ار  اپ  کی  نارابج  شور  هب  هک  تسا  نآ  تسا  هدش  عقاو  یهن  هک  وناز  راهچ  هک  تسا  نآ  ثیدح 
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دروخ و یم  ماعط  دوخ  شیپ  زا  تسشن ، یم  ناوخ  رس  رب  نوچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ثیدح  رد 
رب ار  تسار  ياپ  پچ و  يوناز  يالاب  رب  ار  تسار  يوناز  تسـشن و  یم  شور  ناـمه  هب  تسـشن  یم  زاـمن  دّهـشت  رد  هک  یـشور  هب 

.منیشن یم  ناگدنب  شور  هب  مروخ و  یم  ناگدنب  شور  هب  ما ، هدنب  نم  دومرف : یم  تشاذگ و  یم  پچ  ياپ  مکش 

نآ هب  يزیچ  اـی  دـماشایب  اـی  دروخب  يزیچ  پچ  تسد  زا  هک  ار  یمدآ  تسا  هورکم  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.نتشادرب تسار  تسد  زا  دناوت  یم  هک  نآ  لاح  درادرب و 

.دنروخب يزیچ  نتفر  هار  لاح  رد  هک  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 

تسد رد  ینان  هراپ  دندمآ و  نوریب  حبـص  زامن  زا  شیپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دندرک زامن  مدرم  اب  سپ  تفگ  یم  زامن  هماقا  لالب  دندمآ ، یم  زامن  هب  دندروخ و  یم  دندوب و  هدرب  ورف  ریش  نایم  رد  هک  دنتشاد 

.یشاب رطضم  هک  نآ  رگم  نتفر  هار  تلاح  رد  يزیچ  روخم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 

تسد دوش  رایسب  شا  هناخ  ریخ  دهاوخ  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  نینمؤملا و  ریما  زا  رایسب  هربتعم  ثیداحا  رد 
یم دایز  ار  يزور  دنک و  یم  لیاز  ار  رقف  ماعط ، زا  دعب  ماعط و  زا  شیپ  نتـسش  تسد  دندومرف : و  دـیوشب ، ندروخ  ماعط  زا  شیپ  ار 

.دنک یم  رود  ندب  زا  ار  اهدرد  دهد و  یم  الج  ار  مشچ  دنک و  یم  رود  هماج  زا  ار  كرچ  دنک و 

.دوش وکین  امش  قالخا  ات  دییوشب  فرظ  کی  رد  همه  ار  اه  تسد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

راوشد ار  نارگید  هک  دـیوُش  یم  هناخ  بحاص  لّوا  ، ماـعط زا  شیپ  نتـسش  تسد  رد  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دشاب هتسشن  هاگرد  تسار  بناج  رد  هک  دنک  یم  یسک  زا  ادتبا  دوش  غراف  ماعط  زا  نوچ  و  نتسش ، تسد  دشابن 

، دیوُش یم  همه  زا  رخآ  دوخ  دـننک و  یم  هناخ  بحاص  پچ  تسد  هب  ادـتبا  ماعط  زا  دـعب  نتـسش  رد  هک  تسا  نیا  رگید  تیاور  رد 
.تسد یگدولآ  رب  دنک  ربص  هک  نیا  هب  تسا  یلوا  وا  اریز 
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هب ار  تسد  دنتسش ، یم  تسد  ماعط  زا  شیپ  نوچ  هک  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  مدید  تسا : لوقنم  مزارم  زا  نسح  ثیدح  رد 
.دندرک یم  كاپ  لامتسد  هب  ار  تسد  دنتسش  یم  هک  ماعط  زا  دعب  دندرک و  یمن  كاپ  لامتسد 

اریز نکم  كاپ  لامتسد  هب  ییوشب  هک  ندروخ  ماعط  يارب  ار  تسد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
دنک یم  فرطرب  ور  زا  ار  فلک  ندیلام  ور  رب  تسد  نتـسش  زا  دعب  دندومرف : و  تسه ، ماعط  رد  تکرب  تسه  تسد  رد  يرت  ات  هک 

.دنک یم  دایز  ار  يزور  و 

ییوشب تسد  ماـعط  زا  دـعب  نوچ  دومرف : ترـضح  .مشچ  رازآ  زا  ترـضح  نآ  هب  درک  تیاکـش  تسا : لوقنم  رمع  نب  لّـضفم  زا  و 
زگره مدرک و  نینچ  دـیوگ : لضفم  ِلِضْفُملا ،» ِمِْعنُملا  ِلِمْجُملا  ِنِسْحُملا    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلَا  : » وگب تبون  هس  لامب و  اهوربا  رب  ار  اـه  تسد 

.مدیدن مشچ  رازآ 

ناهد رد  بآ  دنتسش ، یم  تسد  ماعط  زا  دعب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
.دندومرف یم  هضمضم  دندرک و  یم 

رب دنک و  یم  وبشوخ  ار  ناهد  هک  دینک  لخاد  دعـس  دییوش ، یم  نآ  هب  تسد  هک  نانـشا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 
.دیازفا یم  عامج  تّوق 

یم دندیوج و  یم  دـندرک و  یم  ناهد  رد  ار  نانـشا  دنتـسش  یم  تسد  نانـشا  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  بانج  نوچ  تسا : لوقنم  و 
.دنتخادنا

دندیلام ور  رس و  رب  ار  اه  تسد  دنتسش  تسد  دندومرف و  لوانت  تشاچ  هک  نآ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تسا : لوقنم  و 
«. ٌَهلَذَو ٌرَتَق  َهَهْجَو  ْقِهُْری  ْنَّمِم ال  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللَا  : » دندومرف و  دننک ، كاپ  لامتسد  هب  هک  نآ  زا  شیپ 

اه هدـید  يور  رب  ییوشب  ماعط  زا  دـعب  ار  تسد  نوچ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد 
«. ِهَضْغَّبلاَو ِْتقَملا  َنِم  َِکب  ُذوُعَاَو  َهَّبَحَْملاَو  َهَنیِّزلا  َُکلَأْسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا  : » وگب ینک و  كاپ  لامتسد  هب  هک  نآ  زا  شیپ  لامب ،

.دیوشب تسد  هک  نآ  نودب  دروخ  ماعط  هک  تسین  یکاب  دشاب  هزیکاپ  شتسد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  بانج  زا 

هک مدروآ  لامتسد  دش  رضاح  ماعط  نوچ  دمآ و  نم  لزنم  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  تسا : لوقنم  سنوی  نب  لضف  زا 
.تسا نامجع  هقیرط  نیا  دومرف : درکن و  لوبق  مزادنیب ، ناشیا  نماد  رد 
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ار دوخ  ياه  هدید  تسه  تسد  رد  هک  يرت  نآ  هب  ییوشب ، تسد  ماعط  زا  دعب  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
.مشچ درد  زا  تسا  ناما  نیا  هک  نک  حسم 

ور رب  ار  تسد  دندش ، یم  غراف  ماعط  زا  دعب  نتسش  تسد  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
«. انالْوَا ٍِحلاص  ٍءالَب  ّلُکَو  اناقَسَو  انَمَعْطَاَو  انادَه  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دندناوخ یم  اعد  نیا  دندیشک و  یم 

ماعط لّوا  رد  ! یلع ای  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ّقثوم  ثیدح  رد 
ار الب  عاونا  زا  عون  داتفه  وا  زا  دـنک  عفد  یلاعت  يادـخ  دـنک ، کمن  هب  ماتتخا  حاتتفا و  ماعط  رد  هکره  هک  روخب  کمن  ماعط  رخآ  و 

.دشاب هروخ  اه  نآ  نیرت  ناسآ  هک 

.تسا یسیپ  هروخ و  یگناوید و  اه  نآ  هلمج  زا  هک  الب  عاونا  زا  عون  ود  داتفه و  زا  دبای  تیفاع  رگید ، نسح  تیاور  رد 

؛ مکش درد  نادند و  درد  زا  ولگ و  درد  زا  رگید  تیاور  رد  و 

دننادب مدرم  رگا  تسه و  درد  عاونا  زا  عون  داتفه  يافـش  کمن  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  و 
.نآ هب  رگم  دننکن  اوادم  تسه  کمن  رد  اه  تعفنم  هچ  هک 

هب دـننکن و  رگا  دـننک و  کمن  هب  ماتتخا  حاتتفا و  هک  ار  دوخ  موق  نک  رما  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  دومرف :
.ار دوخ  رگم  دننکن  تمالم  دنوش  التبم  ییالب 

دز و وا  رب  نیلعن  ترضح  دیزگ ، یبرقع  زامن  يانثا  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
یم رازآ  ار  وا  هک  نآ  رگم  ار ، راکدـب  هن  يراذـگ  یم  ار  راـکوکین  هن  داـب ، وت  رب  ادـخ  تنعل  دومرف : دـش  غراـف  نوچ  تشک و  ار  وا 

قایرت هب  جاتحم  دننادب  ار  کمن  ياه  تعفنم  مدرم  رگا  دومرف : دیلام و  برقع  هدیزگ  عضوم  رب  دیبلط و  هدییاس  کمن  سپ  .یناسر 
.دنوشن نآ  ریغ  قوراف و 

.دنک یم  دایز  ار  لقع  تسا و  بوخ  زین  هکرس  هب  ادتبا  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  تایاور  یضعب  رد  و 

.مینک یم  هکرس  هب  متخ  کمن و  هب  ادتبا  ام  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  تیاور  رد 

.دروآ يرگناوت  هب  ور  دروخ  یم  هک  يا  همقل  لّوا  رب  دشاپب  کمن  هکره  تسا : لوقنم  بانج  نآ  زا  رگید  تیاور  رد 
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یتقو رد  متفر  دوب  سابع  ینب  يافلخ  زا  یکی  هک  حافـس  سلجم  هب  يزور  نم  دومرف : باـنج  نآ  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
مدش نیگمغ  ردق  نآ  سپ  دش  عقاو  هرفس  رانک  رب  نم  ياپ  دیشک ، دوخ  دزن  هب  تفرگ و  ارم  تسد  سپ  دوب ، هدرتسگ  شا  هرفس  هک 

.تسا تمعن  نارفک  نیا  اریز  دناد  ادخ  هک 

باسح امـش  رمع  زا  هک  تسا  یتعاس  نیا  نوچ  ار ، هرفـس  رـس  رب  نتـسشن  دـهدب  لوط  تسا : لوقنم  باـنج  نآ  زا  رگید  تیاور  رد 
.دوش یمن 

کچوک و چیه  دنتسشن ، یم  هرفس  رس  رب  ترضح  نآ  نوچ  هک  مالسلا  هیلعاضر  ماما  مداخ  رـسای  زا  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.ماّجح رتهم و  یتح  دندیبلط  یم  هرفس  رس  رب  هک  نآ  رگم  دنتشاذگ  یمن  یگرزب 

ناوخ رس  رب  ار  همه  دوخ  نامالغ  دندروآ ، یم  يا  هرفـس  دش و  یم  تولخ  نوچ  بانج  نآ  هک  تسا  يورم  سابعلا  نب  میهاربا  زا  و 
.ار ناراک  تمدخ  نانابرد و  یتح  دندیبلط  یم 

وکین ّتنـس  هک  دـینک  نوریب  اپ  زا  ار  شفک  نیلعن و  دـیروخ ، ماـعط  نوچ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  باـنج  زا 
.امش ياهاپ  دبای  یم  تحار  رتشیب  تسا و 

دیاب سپ  دروخ  دناوت  یم  يزیچ  تسد  هب  هک  تسا  نآ  رگید ، تاناویح  زا  ناسنا  زایتما  کی  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  رابخا  رد  و 
.دروخب يزیچ  تسد  هب 

، نانامهیم اب  ینعی  دندروخ  یم  ماعط  یتعامج  اب  نوچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  هربتعم  دـیناسا  هب  و 
.دنروخب يزیچ  رتشیب  ناشیا  هک  نآ  يارب  دندیشک  یم  تسد  همه  زا  دعب  دندرک و  یم  زارد  تسد  همه  زا  شیپ 

زا دندروخ و  یم  هرفس  يور  رب  هکلب  دندروخ  یمن  يزیچ  ناوخ  رب  زگره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  و 
ندروخ ماعط  يارب  هک  ربکت  يور  زا  دـنتخاس  یم  دـنلب  راد و  هیاپ  ار  اه  ناوخ  نامز  نآ  رد  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  راـبخا  ياوحف 

.ملعی هَّللاو  دش ، دیابن  مخ 

ماـعط دوش و  یم  زاـمن  تقو  هک  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک  نارهم  نب  هعامـس  زا  تسا  لوـقنم  قـّثوم  ثیدـح  رد 
میب دشاب و  هتـشذگ  يا  هراپ  تقو  رگا  دیروخب و  ماعط  لّوا  دشاب ، زامن  تقو  يادتبا  رگا  دومرف : مینک ؟ ادتبا  کی  مادک  هب  هدیـسر ،

.دننک زامن  هب  ادتبا  دور ، رد  هب  تلیضف  تقو  ندروخ ، ماعط  ات  هک  دشاب  نآ 
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ندروخ ماعط  تقو  ياعد  : مجنپ لصف 

یم هطاـحا  نآ  رود  رب  کـلم  رازه  راـهچ  دـنراذگ ، یم  ار  ناوخ  نوچ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
نوریب دنیوگ : یم  ناطیش  هب  سپ  امش .» ماعط  رب  امـش و  رب  دتـسرف  تکرب  ادخ  : » دنیوگ یم  هکئالم  تفگ ، هَّللا  مسب  هدنب  رگا  .دننک 

یتعامج ناشیا  دنیوگ : یم  هکئالم  ِهَّلل ِ»  ُدْمَْحلَا  : » دنتفگ رگا  ندـش  غراف  زا  دـعب  و  تسین ؛ یتنطلـس  ناشیا  رب  ار  وت  هک  قساف  يا  ور 
، دنتفگن لّوا  رد  ِهَّللا » ِمِْسب   » رگا و  ار ؛ دوخ  راگدرورپ  رکش  دندرک  ادا  سپ  ناشیا ، هب  ادخ  داد  تمعن  هک  دنا 

هکئالم دندرکن ، یهلا  دـمح  ناشیا  دنتـشادرب و  ار  ناوخ  رگا  .روخب و  ماعط  ناشیا  اب  قساف و  يا  ایب  دـنیوگ : یم  ناطیـش  هب  هکئالم 
.دندرک شومارف  ار  دوخ  راگدرورپ  ناشیا  داد و  تمعن  ناشیا  هب  ادخ  هک  دنا  یهورگ  ناشیا  دنیوگ : یم 

هب ینک  عورش  نوچ  و  ِهَّللا » ِمِْسب  : » وگب دنراذگب  ار  ناوخ  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
 «ِ. ِهَّللُدمَْحلَا : » وگب دنرادرب ، ار  ناوخ  نوچ  و  ِهِرِخآَو » ِِهلَّوَا  یلَع  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب ندروخ ،

وا زا  ماعط  نآ  زا  زگره  دنکب ، رخآ  رد  ار  ادخ  دمح  دربب و  ماعط  لّوا  رب  ادـخ  مان  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دننکن لاؤس 

درادرب و ار  همقل  نوچ  دروخب و  ماـعط  هک  دـهاوخ  یناملـسم  هاـگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب 
.دزرمایب ار  شناهانگ  یلاعت  يادخ  دسر ، شناهد  هب  همقل  هک  نآ  زا  شیپ  َنیَِملاْعلا » ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلاَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دیوگب

: دـندناوخ یم  اعد  نیا  دـندرتسگ ، یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هرفـس  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
ِءآرَُقف یلَعَو  اْنیَلَع  ْعِسْوَا  َّمُهَّللَا  اـنِیفاُعت ، اـم  َرَثْکَا  اـم  َکَناْحبُـس  اـنیِطُْعت ، اـم  َرَثْکَا  اـم  َکَناْحبُـس  اـنِیلَْتبَت ، اـم  َنَسْحَا  اـم  َّمُهَّللا  َکَناْحبُـس  »

«. ِتاِملْسُْملاَو َنیِِملْسُْملاَو  ِتانِمْؤُملاَو  َنِینِمْؤُْملا 

اذه َّمُهَّللَا  : » دندناوخ یم  اعد  نیا  دنتشاذگ ، یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دزن  ماعط  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  تیاور  رد 
اِذا ًافَلَخ  اْنقُزْراَو  ُهانْغِّوَسَو  ِهِیف  اَنل  ْكِرابَف  َِکئآطَعَو  َِکلْضَف  ْنِمَو  َْکنِم 
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ُدْمَحلَا : » دندناوخ یم  اعد  نیا  دنتـشاد  یمرب  ار  ناوخ  نوچ  و  َنیِرِکاّشلا » َنِم  اْنلَعْجا  َّمُهَّللَا  َْتنَـسْحَأَف ، َْتقَزَر  ِْهَیِلا  ٍجاتُْحم  َّبُرَو  ُهاْنلَکَا 
«. ًالِیضْفَت َقَلَخ  ْنَّمِم  ِهِْقلَخ  ْنِم  ٍرِیثَک  یلَع  انَلَّضَفَو  ِتابِّیَّطلا  َنِم  انَقَزَرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  انَلَمَح  يِذِّلا    ِ ِهَّلل

«. ُمَعُْطی الَو  ُمِعُْطی  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دییوگب دیوش  غراف  نوچ  دیربب ، ماعط  رب  ادخ  مان  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

َّمُهَّللَا : » دندناوخ یم  اعد  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دنتـشاد  یمرب  ار  ناوخ  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
«. ُمَعُْطی الَو  ُمِعُْطی  يِذَّلا    ِ ِهَّللُدْمَْحلَا ُْتیَوْرَاَو ، ُْتعَبَش  ام  َتْکَرابَو  َْتبَطَاَو  َتْرَثْکَا 

 ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دندناوخ یم  اعد  نیا  ماعط  زا  دـعب  مردـپ  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  ثیدـح  رد 
«. َنِیناع ِیف  انَمَدْخَاَو  َنیِِفئاخ  ِیف  انَنَمآَو  َنِیلِجار  ِیف  انَلَمَحَو  َنیِحاض  ِیف  اناوآَو  َنِیئِماظ  ِیف  اناوْرَاَو  َنیِِعئاج  ِیف  انَعَبْشَا  يِذَّلا 

ِيذَّلا   ِ ِهَّلل ُدْـمَْحلَا  : » تفگ یم  رایـسب  مدروخ ؛ ماعط  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  اـب  تسا : لوقنم  هرارز  زا  حیحـصلاک  ثیدـح  رد 
«. ِِهیهَتْشَا ینَلَعَج 

ِمِْـسب  » هک یـسک  يارب  زا  منماض  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
.مدیـشک رازآ  متفگ و  ِهَّللا » ِمِْسب   » مدروخ و ماعط  بشید  نینمؤملاریما ! اـی  تفگ : اوک  نبا  .دـنکن  شرازآ  هک  دـیوگب  ماـعط  رب  ِهَّللا »

.قمحا يا  یشاب  هتفگن  یضعب  رب  یشاب و  هتفگ  ِهَّللا » ِمِْسب   » یضعب رب  یشاب ؛ هدروخ  ماعط  گنر  دنچ  دیاش  دومرف : ترضح 

: دومرف .مشک  یم  رازآ  ماعط  زا  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
؟ ییوگ یم  ِهَّللا » ِمِْسب   » مه زاب  ییوگ  یم  نخس  هاگره  دومرف : .مشک  یم  رازآ  زاب  میوگ و  یم  تفگ : ییوگ ؟ یمن  ِهَّللا » ِمِْسب   » رگم

.وگب ِهَّللا » ِمِْسب   » ینک ندروخ  هب  دوع  يوش و  غراف  نخس  زا  هاگره  .یشک  یم  رازآ  ببس  نیا  هب  دومرف : .هن  تفگ :

رگا تفگ : يوار  .وگب  ِهَّللا » ِمِْسب   » کی یفرظ  ره  رب  دـشاب ، فرظ  دـنچ  هاگره  بانج : نآ  زا  تسا  لوقنم  رگید  حیحـص  تیاور  رد 
«. ِهِرِخآَو ِِهلَّوَا  یلَع  ِهَّللا  ِمِْسب   » وگب دومرف : منک ؟ هچ  منک  شومارف 

هیلع هللا  یلص  َِکلوُسَر  ٍدَّمَحُِمبَو  َْکنِم  اذه  َّمُهَّللَا  : » دندناوخ ار  اعد  نیا  ماعط  زا  دعب  بانج  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  تیاور  رد 
«. ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُدْمَحلا  ََکل  َّمُهَّللَا  ملسو ، هلآو 
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تمعن و ماعط ، نآ  هک  دییوگم  رایسب  فرح  ندروخ و  ماعط  ماگنه  رد  دینک  دای  ار  ادخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دینکب وا  دمح  وا و  دای  ادخ و  رکش  نآ ، ندرک  فرص  تقو  رد  هک  تسا  بجاو  امش  رب  .تسا  ادخ  يزور 

هلاسوگ و  دندمآ ، مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دزن  هب  هکئالم  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
هیلع میهاربا  ترـضح  تسیچ ؟ تمعن  نیا  تمیق  ییوـگب  اـت  میروـخ  یمن  دـنتفگ : .دـیروخب  تفگ : دروآ و  ناـشیا  يارب  ناـیرب  يا 
درک ور  لیئربج  ترضح  ِهَّلل ِ»  ُدْمَْحلَا   » دییوگب دیوش  غراف  نوچ  و  ِهَّللا » ِمِْسب  : » دییوگب دینک  ندروخ  هب  عورـش  نوچ  تفگ : مالـسلا 

.دنادرگ دوخ  لیلخ  ار  يا  هدنب  نینچ  یلاعت  قح  هک  تسا  راوازس  ای  تسا  مزال  تفگ : رگید و  کلم  هس  يوس  هب 

شوماخ ِراد  هزور  زا  رتهب  هدـننک ، رکـش  هدـنروخ  ماـعط  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
.تسا

هک روخم  نک و  ادـخ  دـمح  روـخب و  هعامـس ! يا  تفگ : هعامـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تسا : لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.یشاب شوماخ 

يِذَّلا   ِ ِهَّلل ُدْـمَْحلَا  : » دـندناوخ اعد  نیا  ماعط ، زا  دـعب  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  حیحـص  دنـس  هب  تسا  لوقنم  و 
«. ُمَعُْطی الَو  ُمِعُْطی  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  َلَْضفَاَو ، اْنیَلَع  َمَْعنَاَو  اناوآَو  انَدَّیَاَو  انافَکَو  اناقَسَو  انَمَعْطَا 

هب ار  يا  همقل  چیه  اریز  مدیشکن ، رازآ  ماعط  يالتما  زا  زگره  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.ما هتفگ  نآ  رب  ادخ  مان  هک  نآ  رگم  ما  هدربن  ناهد  کیدزن 

؛ دنکن رازآ  ار  وا  یماعط  چیه  دیوگب  ار  تاملک  نیا  هکره  منماض  نم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
«. ٌءآد ُهَعَم  ُّرُضَی  يِذَّلا ال  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِءآمَّسلاَو ، ِضْرَالا  َءْاِلم  ِءآمْسَالا  ِْریَخ  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  »

غراف ندروخ  ماعط  زا  نوچ  دومرف : ترضح  .درک  تیاکش  ترضح  نآ  هب  هدعم  فعـض  زا  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
«. ِهِینْأَْرمأ َّمُهَّللَا  ِهِینْغِّوَس ، َّمُهَّللَا  ِهِیْنئِّنَه ، َّمُهَّللَا  : » وگب لامب و  مکش  رب  تسد  يوش 

نارگید زا  دـیوگب ، ِهَّللا » ِمِْسب   » نارـضاح زا  یکی  رگا  دوش ، رـضاح  ناوخ  نوـچ  تسا : لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.تسا يزجم 
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ماعط زا  دعب  بادآ  : مشش لصف 

پچ ياپ  يور  رب  ار  تسار  ياپ  باوخب و  تشپ  رب  يدروخ  يزیچ  هاگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.راذگ

يدرد ره  يافـش  نآ  ندروخ  دـتفا ، نیمز  رب  ناوخ  زا  هچنآ  دـیروخب  تسا : يورم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  ربـتعم  ثیدـح  رد 
.دیامن افش  بلط  نآ  هب  هک  یسک  يارب  یهلا  رما  هب  تسا 

زا هچنآ  داـب  وت  رب  دومرف : .هاـگیهت  درد  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.ناشیا زا  دش  لیاز  دندرک و  دندوب ، درد  نیا  بحاص  هک  یسک  دنچ  سپ  .روخب  دتفا  یم  نیمز  رب  ناوخ 

زا هچنآ  دندیچ  یمرب  دنتـشادرب ، ار  ناوخ  نوچ  میدروخ ، ماعط  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  دیوگ : بهو  نب  هیواعم  رگید  ثیدـح  رد 
یم دایز  ار  نادنزرف  دنک و  یم  فرطرب  ار  یـشیورد  رقف و  اه  نیا  ندروخ  دومرف : نآ  زا  دعب  .دـندومرف  یم  لوانت  دوب ، هداتفا  ناوخ 

.دنک

.دشاب و وا  يارب  زا  هنسح  کی  دروخب ، درادرب و  دبایب ، ینان  هراپ  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دشاب هدوب  هنسح  داتفه  وا  يارب  درادرب ، ار و  نآ  دیوشب  سپ  دبایب ؛ یسجن  ای  یفیثک  ياج  نایم  رد  ینان  هراپ  هکره 

نیمز رب  دید  ینان  هراپ  .دمآ  هشیاع  هناخ  هب  يزور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
یتعامج زا  ادخ  تمعن  هک  دوخ ، رب  ار  ادـخ  ياه  تمعن  راد  یمارگ  هشیاع ! يا  دـنتفگ : دـندومرف و  لوانت  دنتـشادرب و  تسا ، هداتفا 

.ددرگ یمن  رب  ناشیا  يوس  هب  رگید  تخیرگ  هک 

درادرب و ار  نآ  دتفیب  يزیچ  ماعط  نآ  زا  دروخب و  یماعط  هناخ  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دراذگب تاناویح  ناغرم و  يارب  دشاب ، ارحص  رد  رگا 

.دشاب دنفسوگ  نار  کی  هچ  رگا  رادمرب  دشاب ، ارحص  رد  رگا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  زا  و 
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ددرگ و یم  ماعط  زا  دـعب  هک  مدـید  .مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  رد  تفگ : هک  تسا  لوقنم  ییاجرا  هَّللا  دـبع  زا  و 
ِيزور اه  نیا  دومرف : دینیچ ؟ یمرب  مه  ار  اه  نیا  موش ، وت  يادف  متفگ : .ار  نآ  لاثما  دجنک و  یّتح  .دراد  یمرب  هداتفا  نیمز  رب  هچنآ 

.يدرد همه  زا  دنیافش  هک  يرگید ، يارب  زا  راذگم  .تسوت 

دنزرف اـت  وا  نادـنزرف  نادـنزرف  نادـنزرف و  نآ و  هدـنروخ  زا  دـنک  یم  فرطرب  ار  رقف  نآ ، ندروخ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.متفه

.تقامح بادرز و  یسیپ و  هروخ و  یگناوید و  زا  ار  وا  دراد  هاگن  ادخ  دروخب  هکره  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

شمکـش رد  دروخب ، دنک و  كاپ  درادرب و  سپ  تسا  هداتفا  نیمز  رب  هک  دنیبب  ینان  هراپ  ای  ییامرخ  هکره  تسا : لوقنم  ثیدـح  رد 
.دوش بجاو  ار  وا  تشهب  هک  نآ  رگم  دریگن ، رارق 

.تسا نیعلاروح  رهم  دزیر  یم  هرفس  زا  هچنآ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 

، تسا هداتفا  هک  دـندید  ینان  همقل  دـندش  ءـالخلا  تیب  لـخاد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يزور  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  دنـس  هب  و 
هچ دندیسرپ : دندمآ ، نوریب  نوچ  سپ  .هد  نم  هب  ار  نیا  میآ  نوریب  هاگره  دندومرف : دنداد و  دوخ  نامالغ  زا  یمالغ  هب  دنتشادرب و 

ترـضح دوب ؟ هچ  مالغ  ندرک  دازآ  ببـس  دیـسرپ : یـصخش  .ادخ  يارب  زا  مدرک  دازآ  ار  وت  دومرف : .مدروخ  تفگ : نان ؟ همقل  دش 
، ار نآ  دروخب  سپ  دیوشب ، ای  دنک  كاپ  ار  نآ  دبایب و  يا  همقل  هکره  مدینش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مّدج  زا  دومرف :
هک ار  یـسک  مرادـب ، یگدـنب  رد  مهاوخ  یمن  نم  .دـنادرگ و  دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ار  وا  ادـخ  هک  نآ  رگم  دریگن  رارق  شمکـش  رد 

.هدینادرگ دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ادخ ،

.تسا درد  داتفه  يافش  نمؤم  هدروخ  مین  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد 

یم نامگ  نم  مداخ  هک  مسیل  یم  ردق  نآ  ماعط  زا  دعب  ار  دوخ  ناتشگنا  نم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
هک يدـح  هب  راثرث ، رهن  لها  هب  دومرف  اطع  ناوارف  تمعن  یلاعت ، قح  هک  یتسرد  هب  .تسین  نینچمه  تسا و  صرح  زا  نیا  هک  دـنک 
نآ زا  یمیظع  هوک  هک  نآ  ات  .دندیلام  یم  دوخ  لافطا  دعقم  رب  دـندرک و  یم  اجنتـسا  نآ  هب  دـنتخپ و  یم  دیفـس  نان  مدـنگ ، زغم  زا 

.دنک یم  كاپ  ار  دوخ  لفط  تساجن  نانز ، زا  ینز  دید  تشذگ ؛ یحلاص  درم  يزور  .دش  عمج  اه  نان 
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يراج ام  رهن  نیا  ات  یناسرت ؟ یم  یگنـسرگ  زا  ار  اـم  تفگ : نز  نآ  .دـینادرگمرب  دوخ  زا  ار  ادـخ  تمعن  دیـسرتب و  ادـخ  زا  تفگ :
ات .تشاد  زاب  ناشیا  زا  ار  نیمز  هایگ  نامـسآ و  ناراب  دومرف و  بضغ  ناشیا  رب  یلاعت  قح  سپ  .میـسرت  یمن  یگنـسرگ  زا  اـم  تسا 

.دندرک یم  تمسق  دوخ  نایم  رد  وزارت  هب  دندوب و  هدرک  اجنتسا  هک  اه  نان  نآ  هب  دندش  جاتحم  هک  نآ 

رس يالاب  نم  رگا  دومرف : دوخ  نامداخ  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  نامداخ  ردان ، رسای و  زا  ربتعم  دنـس  هب 
یم دـندیبلط ، یم  ار  اهام  زا  یکی  هک  دوب  رایـسب  .ندروخ و  ماعط  زا  دـیوش  غراف  ات  دـیزیخنرب  ندروخ ، ماعط  تقو  رد  متـسیاب  اـمش 

.دومرف یمن  تمدخ  ار  ام  ندروخ  ماعط  تقو  رد  .دوش و  غراف  ات  دیراذگب  دومرف : یم  .دروخ  یم  يزیچ  دنتفگ :

...ناویح زا  هچنآ  ریاس  نغور و  تشوگ و  قیوس و  نان و  تلیضف  متفه : لصف 

لوا تمسق 

اه ینیریش  هکرس و  دوش و  یم  لصاح  ناویح  زا  هچنآ  ریاس  نغور و  تشوگ و  قیوس و  نان و  تلیضف 

هکئالم نآ  رد  دنا  هدرک  راک  هک  ار ، نان  دیراد  یمارگ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  تیاور  هب 
لایناد ترضح  يزور  دومرف : نآ  زا  دعب  .تسا  هدمآ  لمع  هب  امش  يارب  هک  نآ  ات  نیمز ، لها  زا  يرایـسب  نیمز و  ات  شرع  نیب  ام  زا 

!؟ منک یم  هچ  ار  نان  نیا  تفگ : تخادنا و  ار  نان  نابیتشک  .نارذگب  بآ  زا  ارم  هک  داد ، وا  هب  ینان  هدرگ  هدـمآ و  ینابیتشک  دزن  هب 
: تفگ درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  لایناد ، سپ  .دـنلام  یم  نآ  رب  اپ  تسا و  هداـتفا  مدرم  ياـپ  ریز  رد  ناـن  نیا  اـم  شیپ  رد 
هب دومن  یحو  نایملاع  دـنوادخ  سپ  تفگ ؟ هچ  نان و  اـب  درک  هچ  هدـنب  نیا  يدـید  هک  قیقحت  هب  راد ، یمارگ  ار  ناـن  اراـگدرورپ !
زا هک  دیـسر  ییاج  هب  ناشیا  راک  هک  نآ  ات  .ناشیا  يارب  نایورم  هایگ  هک  نیمز  هب  دومرف  یحو  و  ناشیا ، رب  راـبم  ناراـب  هک  نامـسآ 

زورما وت  نم و  ایب  تفگ : يرگید  هب  یکی  يزور  دنتـشاد ، يدـنزرف  کـی  ره  هک  نز  ود  سپ  .دـندروخ  یم  ار  رگیدـکی  یگنـسرگ 
دندرک عازن  و  دنزرف ، ندروخ  زا  درک  ابا  دیـسر ، يرگید  دنزرف  هب  تبون  نوچ  سپ  .میروخب  ار  وت  دنزرف  ادرف  میروخب و  ارم  دـنزرف 

ترضح .دندروآ  لایناد  ترضح  دزن  هب  همصاخم  و 
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هب ام  رب  نک  دوع  اراگدرورپ ! تفگ : تشادرب و  نامسآ  هب  تسد  سپ  .رتدب  یلب و  دنتفگ : تسا ؟ هدیـسر  اجنیا  هب  امـش  راک  دومرف :
ناراب هک  نامـسآ  هب  دومرف  یلاعت  يراب  ترـضح  سپ  .نابیتشک  هانگ  هب  ار  ناهانگ  یب  لافطا و  نکم  باقع  دوخ و  تمحر  لضف و 
ناشیا رب  مدرک  محر  نم  هک  یتسرد  هب  .تسا  هدـش  توف  ناشیا  زا  تّدـم  نیا  رد  هچنآ  مقلخ  يارب  نایورب  هایگ  هک  نیمز  هب  و  رابب ،

.ناشیا ریغص  لفط  و 

.دیراذگم هساک  ریز  ار  نان  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  حیحص  ریغ  حیحص و  دنس  هب 

دیروخب و دوش ، رـضاح  نان  نوچ  دومرف : تسا ؟ مادک  نان  نتـشاد  یمارگ  دـنتفگ : .دـیراد  یمارگ  ار  نان  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دیربم يرگید  زیچ  راظتنا 

دینک و یم  زامن  نآ  هب  و  تسا ، كرابم  نان  هک  ناگدنرد ، شور  هب  دـینکم  وب  ار  نان  تسا : يورم  مالـسلا  هیلع  لوسر  ترـضح  زا 
.دینک یم  دوخ  راگدرورپ  هناخ  جح  دیراد و  یم  هزور 

یمن زامن  ام  دشابن  نان  رگا  هک  نکفیم ، ییادـج  نآ  ام و  نایم  و  نان ، رد  ام  يارب  زا  هدـب  تکرب  ادـنوادخ ! دومرف : رگید  تیاور  رد 
.درک میناوت  یمن  ادا  ار  ادخ  ضئارف  میریگ و  یمن  هزور  مینک و 

تـشوگ سپ  ، دـیدنبب ناـن  هب  ار  یگنـسرگ  هنخر  دـینک و  ناـن  هب  ادـتبا  دوش ، رـضاح  تشوگ  ناـن و  نوچ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دیروخب

ار ناـن  ياـه  هدرگ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  حیحـص  دنـس  هب 
.تسا یتکرب  يا  هدرگ  ره  اب  هک  دینک ، کچوک 

هدش دراو  تایاور  یضعب  رد  .دینکشب  تسد  هب  نکیل  و  دیُربم ، دراک  اب  نامجع  شور  هب  ار  نان  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  دنچ  رد 
.دیرب ناوت  یم  دراک  هب  ار  نان  دشابن ، شروخ  نان  رگا  تسا :

رب تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  تلیـضف  دننام  مدنگ ، نان  رب  وج  نان  تلیـضف  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ثیدح  رد 
و وا ، رب  تسا  هداتـسرف  تکرب  .وج و  شآ  ای  ناـن  هدـنروخ  يارب  تسا  هدرک  اـعد  هک  نآ  رگم  تسین ، يربمغیپ  چـیه  .مدرم و  ریاـس 
تسا و ناربمغیپ  توق  وج ، ماعط  نان و  .دـنک و  یم  نوریب  تسه  نآ  رد  هک  يدرد  ره  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  یمکـش  چـیه  لخاد 

یمن لس  ضرم  بحاص  مکـش  لخاد  دومرف : و  وج ، ناـن  رگم  ار  ناربمغیپ  توق  تسا  هدـینادرگن  یلاـعت  قح  .تسا و  ناـکین  ماـعط 
.دشاب جنرب  نان  زا  رت  عفان  هک  يزیچ  دوش 
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، لس بحاص  يارب  نینچمه  تسوکین و  جنرب  لاهسا ، بحاص  يارب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  رگید  تیاور  رد 
.دشک یم  ندب  زا  ار  اهدرد  و 

ایند زا  ات  دوب ، وج  نان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  كاروخ  هتـسویپ ، تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دندرک تقرافم 

دنک و یم  ریس  ار  هنسرگ  هداد ، وب  درآ  ینعی ؛ قیوس  تسا  یکاروخ  وکین  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دنک یم  مضه  ار  ماعط 

مکحم ار  ناوختسا  دنایور و  یم  ار  تشوگ  تسا و  هدش  هتخاس  یهلا  یحو  هب  قیوس ، تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
ناوختسا دنایور و  یم  تشوگ  ندروخ  تیز  اب  دنادرگ و  یم  لیاز  ار  یسیپ  کشخ ، توواق  .تسا و  ناربمغیپ  كاروخ  دنک و  یم 

، دوش هدروخ  اتـشان  کشخ ، قیوس  فک  هس  رگا  .دنک و  یم  دایز  ار  عامج  تّوق  دـنک و  یم  كزان  ار  هرََـشب  دـنک و  یم  تخـس  ار 
.دنک یم  فرطرب  ار  ارفص  مغلب و 

.توق زا  دوش  یم  رپ  وا  نیفتک  دروخب ، حابص  لهچ  هکره  دنک و  یم  عفد  ار  الب  عون  داتفه  قیوس  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

كاپ ار  هدعم  دناشن و  یم  ورف  ار  ارفص  دهد و  یم  توق  ار  هدعم  دنک و  یم  لیاز  ار  یگنشت  سدع  قیوس ، دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دنک یم  فرطرب  ار  ترارح  نوخ و  ناجیه  تساود و  ار  درد  داتفه  دنک و  یم 

دنب ات  دیناروخ  دیاب  وا  هب  قیوس  دوشن ، دنب  شضیح  نوخ  هک  ینز  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دوش

رگم .تسا  تشوگ  ترخآ ، ایند و  رد  اه  شروخ  نان  نیرتهب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
شهاوخ هچنآ  زا  غرم  تشوگ  هیآ 21 ؛] هعقاو /  « ] َنوُهَتْشَی اّمِم  ٍْریَط  ِمَْحلَو  : » دیامرف یم  تشهب  فصو  رد  یلاعت  قح  هک  يا  هدینـشن 

.ار نآ  دنشاب  هتشاد 

ترـضح زا  دننک  یم  تیاور  ام  دزن  هک  دندومن  ضرع  ترـضح  نآ  هب  عَمْـسُمَو » یلْعألا  ُْدبَع  : » تسا لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
ینعم نیا  اما  دنیوگ ، یم  تسار  دومرف : ترـضح  .ار  تشوگ  رپ  هناخ  دراد  یم  نمـشد  ادـخ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر 

نآ رد  تبیغ  هب  ار  مدرم  تشوگ  هک  ار  يا  هناخ  دراد  یم  نمـشد  ادخ  هک  تسا  نآ  شا  ینعم  هکلب  دـنا ؛ هدـیمهف  ناشیا  هک  درادـن 
.دنروخب هناخ 
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یم تسود  دروخ و  یم  رایـسب  تشوگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دوب هدرک  ادج  تشوگ  يارب  مهرد  یس  دش  توف  هک  يزور  و  تشاد ، یم  تسود  رایسب  ار  تشوگ  مردپ  دومرف : تشاد و 

.میراد یم  تسود  ار  تشوگ  شیرق ، هورگ  ام  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 

لهچ هک  یـسک  و  دنایور ، یم  تشوگ  ندـب  رد  ندروخ ، تشوگ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  ثیدـح  رد 
.دییوگب ششوگ  رد  ناذا  دوش  قلُخ  جک  هکره  دوش و  یم  قلُخ  جک  دروخن ، تشوگ  زور 

.دوش یم  ادا  شضرق  هک  دروخب  دنک و  ضرق  دنک و  ادخ  رب  لکوت  دروخن  تشوگ  درذگب و  زور  لهچ  هکره  دومرف : و 

دندروخ یمن  دنفسوگ  تشوگ  ام  تیب  لها  درک : ضرع  مالسلا  هیلعاضر  ماما  تمدخ  هب  یصخش  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
يادـخ رگا  دوـمرف : ترـضح  .دـسر  یم  مه  هب  رگید  ياـهدرد  رـسدرد و  نآ  زا  دروآ و  یم  تکرح  هب  ار  ادوـس  هک  دـنیوگ  یم  و 

.داد یمن  رارق  دنفسوگ  ار  لیعامسا  يادف  تسناد ، یم  دنفسوگ  تشوگ  زا  رتهب  یتشوگ  ّلجوّزع 

ناشیا نایم  رد  هک  یسیپ  زا  دندرک  تیاکش  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  لیئارسا  ینب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دنروخب ردنغچ  اب  ار  واگ  تشوگ  هک  ار  ناشیا  نک  رما  هک  یسوم  ترضح  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  دوب ، هدش  رایسب 

واگ نغور  تساود و  واگ  ریـش  دومرف : و  دنک ، یم  لیاز  ار  یـسیپ  واگ  تشوگ  قرم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.تسا درد  واگ  تشوگ  تسا و  افش 

.دور نوریب  شندب  زا  درد  نآ ، ردق  هب  دروخب  تشوگ  یبرچ  همقل  کی  هکره  تسا : لوقنم  ثیدح  دنچ  رد 

ناـغرم كوخ  یگناـخ  غرم  و  دروخ ، یم  نجل  نوچ  تسا ، ناـغرم  شیمواـگ  كدرا ، تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
دنـشاب و هدمآ  نوریب  هزات  هک  ار  هچب  رتوبک  ود  يروخ  یمن  ارچ  .تسا  ناغرم  یـشبح  جارد  و  دروخ ، یم  یمدآ  هلـضف  اریز  تسا ،

.دشاب هدرک  تیبرت  ار  ناشیا  دوخ  هزیکاپ  توق  یتدایز  هب  ینز 
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.دروخب جارد  تشوگ  دوش ، لیاز  شهودنا  دوش و  مک  وا  مشخ  دهاوخ  هکره  تسا : هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 

.دنک یم  رود  ار  بت  دنادرگ و  یم  يوق  ار  اپ  قاس  کبک ، تشوگ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  بانج  زا 

تشاد و یم  تسود  ار  نآ  مردپ  تسا و  كرابم  دورفسا  تشوگ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دیناروخب ای  دینک و  نایرب  ناقری  بحاص  يارب  دومرف : یم 

تسا عفان  تشپ ، درد  ریساوب و  عفد  يارب  زا  تسین و  یکاب  ندروخ  ار  هربه  تشوگ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا 
.عامج يرایسب  رب  دنک  یم  تناعا  و 

دزن شندروخن  اما  تسا ، زیاج  نآ  ندروخ  تسا  یـشحو  نوچ  دومرف : .رخروگ  تشوگ  زا  دـندرک  لاؤس  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا 
.تسا رتهب  نم 

.شیم واگ  نغور  ریش و  تشوگ و  ندروخ  رد  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

نیا دومرف : و  ماـخ ، تشوـگ  ندروـخ  زا  دوـمرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تسا : لوـقنم  نسح  ثیدـح  رد 
.دهد رییغت  ار  نآ  باتفآ  ای  شتآ  ات  دروخ  دیابن  هکلب  تسا ، هدنرد  تاناویح  ندروخ 

.تسا ناگدنرد  ماعط  دومرف : ماخ ، تشوگ  ندروخ  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا : لوقنم  حیحص  ثیدح  رد 

هب ار  اـهدرد  هک  تسا  هدـش  دراو  و  دنـشاب ، هدرک  کـشخ  هیاـس  رد  هک  دـیدق  تشوگ  زا  تسا  هدـش  دراو  عنم  رایـسب  ثیداـحا  رد 
.دنک یم  تسس  ار  هدعم  دروآ و  یم  تکرح 

.تسا هدش  دراو  مه  شندروخ  زیوجت  ثیداحا ، یضعب  رد  و 

ندروخ دشکب : ار  یمدآ  هک  دشاب  رایـسب  دنک و  یم  بارخ  ار  ندب  هک  تسا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.ندرک ریپ  نانز  اب  عامج  و  نتفر ، مامح  هب  هدعم  يالتما  اب  و  وبدب ، دیدق  تشوگ 

هک تسا  زیچ  هس  دـننک و  یم  هبرف  ار  ندـب  دنتـسین و  یندروـخ  هک  تسا  زیچ  هـس  تـسا : لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد 
زیچ ود  دنناسر و  یمن  ررـض  زیچ  چیه  هب  دنناسر و  یم  عفن  زیچ  همه  هب  هک  تسا  زیچ  ود  دـننک و  یم  رغال  ار  ندـب  دـنا و  یندروخ 

: دننک یم  هبرف  دنتسین و  یندروخ  هک  ییاه  نآ  اما  .دنناسر  یمن  عفن  تهج  چیه  هب  دنناسر و  یم  ررض  زیچ  همه  هب  هک  تسا 
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رینپ و کشخ و  تشوگ  دننک : یم  رغال  دنا و  یندروخ  هک  اه  نآ  اما  .ندیلام و  هرون  ندرک و  شوخ  يوب  ندیـشوپ و  ناتک  نهاریپ 
ررـض تهج  همه  هب  هک  زیچ  ود  نآ  اما  .رانا و  مرگ و  مین  بآ  دـنناسر : یم  عفن  تهج  همه  هب  هک  زیچ  ود  نآ  اـما  .اـمرخ و  هفوکش 

.رینپ هدرک و  کشخ  تشوگ  دنناسر : یم 

یم تسود  ار  دنفـسوگ  فتک  تسد و  تشوـگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تسا : هدـش  دراو  رایـسب  ثیداـحا  رد 
.تسا کیدزن  لوب  لحم  هب  هک  نآ  يارب  تشاد  تهارک  دنفسوگ  نار  تشوگ  زا  تشاد و 

مود تمسق 

يربمغیپ ره  يارب  دوخ ، نادنزرف  زا  ناربمغیپ  يارب  درک  ینابرق  يدنفسوگ  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تسا : لوقنم  دنـس  نیدنچ  هب 
بانج نآ  ببس  نیا  هب  درب ، مان  ار  دنفسوگ  تسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  يارب  هلمج  نآ  زا  درب و  مان  يوضع 

.داد یم  لیضفت  دنفسوگ  ياضعا  همه  رب  تشاد و  یم  تسود  ار  نآ 

.تسا ناربمغیپ  قرم  دنشاب  هتخپ  ریش  اب  تشوگ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  ثیدح  رد 

.دروخب دزپب و  ریش  اب  ار  تشوگ  دوش  یلوتسم  یناملسم  رب  فعض  هاگره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

تشوگ هک  وا  هب  دیسر  یحو  ندب ، یتسس  فعض و  زا  دومن  تیاکش  یلاعت  قح  هب  ناربمغیپ  زا  یکی  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دهد یم  تّوق  ار  ندب  هک  روخب  نک و  خبط  ریش  اب  ار 

.دوب رانا  شآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  اه  ماعط  نیرت  بوبحم  تسا : لوقنم  ربتعم  تیاور  رد 

طولخم یتشوگ  ياذغ  یعون   ] هیلق ای  شآ  نآ  دنتشاد و  تسود  ار  هبیبذ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسا : لوقنم  حیحـص  دنـس  هب 
.دنا هدرک  یم  نآ  رد  زیوم  هک  تسا  هدوب  القاب ] هپل و  دوخن و  اب 

لوقنم بابک  حدم  رد  هربتعم  ثیداحا  .تسا و  هدش  دراو  دنا ، هدرک  دیرت  نآ  رد  ار  نان  هک  تشوگ  قرم  حدـم  رایـسب ، ثیداحا  رد 
.دنک یم  لیاز  ار  بت  دنک و  یم  خرس  ار  گنر  دنک و  یم  لیاز  ار  فعض  هک  تسا 

ترـضح نآ  شیپ  رد  متفر ، مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تمدـخ  هب  يزور  تفگ : هتاـبن  نب  غبـصا  تسا : لوـقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
ییاعد ار  وت  هک  ایب  کیدزن  دومرف : .دنک  یم  ررض  ارم  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : .روخب  ایب و  کیدزن  دومرف : دوب  هداهن  ینایرب  تشوگ 

اعد نآ  نوچ  هک  منک  یم  میلعت 
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ْیَش ٌء ِهِمِْسا  َعَم  ُّرُضَی  يِذَّلا ال  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِءآمَّسلاَو  ِضْرَالا  َءْاِلم  ِءآمْسَالا  ِْریَخ  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دناسرن ررـض  ار  وت  زیچ  چیه  یناوخب  ار 
«. ٌءآد الَو 

رترود تافاثک  زا  تسا و  رت  کیدزن  اـضعا  همه  زا  هاـگارچ  هب  تسا و  هیکزت  لـحم  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیدـح  رد  زین  هّلک  حدـم 
.تسا

هدـئام هلمج  زا  دـهد و  یم  تدابع  توق  زور  لهچ  ات  هک  هسیره  ندروخ  هب  داب  امـش  رب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دینادرگ لزان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رب  نایملاع  دنوادخ  هک  تسا  يا 

قح .عامج  توق  یمک  فعض و  زا  دومن  تیاکش  یلاعت  قح  هب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.هسیره ندروخ  هب  دومرف : رما  ار  وا  یلاعت 

زا يا  هسیره  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربمغیپ  يارب  داتـسرف  هیده  ملاع  دنوادخ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
نوچ سپ  دـندوب  هدروآ  لمع  هب  دوخ  تسد  هب  تشهب  ناروح  دوب و  هدـییور  تشهب  ياه  غاـب  رد  شا  هناد  هک  تشهب  ياـه  هسیره 

هک دوب  يزیچ  نآ  دوزفا و  ترـضح  نآ  توق  رب  درم  لهچ  توق  دندومرف ، لوانت  ار  نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.دنادرگ لاحشوخ  نیا  هب  ار  شربمغیپ  هک  تساوخ  یم  ادخ 

دـنا و هتفوک  یم  ار  یلقاب  زیفق  کی  دوخن و  زیفق  کی  جـنرب و  زیفق  کی  هک  تسا  هدوب  یماعط  نآ  تسا و  هدـش  دراو  هثلثم  حدـم  و 
زا هک  تسا  هدوب  یمور  ياولح  نآ  تسا و  هدش  دراو  زین  نیبلت  حدم  .دنا  هدرک  یم  رگید  هناد  القاب  ضوع  هب  یهاگ  دنا و  هتخپ  یم 

.دندروآ یم  لمع  هب  لسع  ریش و  درآ و 

مدروخ و یماـعط  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  دـیبلط و  ارم  يزور  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  تسا : لوقنم  قفوم  نب  نوراـه  زا 
میراد یم  تسود  سپ  میا ، هدش  قلخ  ینیریش  زا  ام  نایعیش  ام و  دومرف : اولح ؟ تسا  رایـسب  هچ  متفگ : .دندوب  هدروآ  رایـسب  ياولح 

.ار اولح 

امرخ و زا  ار  شنایم  هک  دندروآ  یغرم  مدروخ ، ماعط  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تسا : لوقنم  یلعالا  دـبع  زا 
.دندوب هدرک  رپ  نغور 

ام دزن  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  میدوـب ، هنیدـم  رد  اـم  تفگ : وا  هک  بوـقعی  نب  سنوـی  زا  تـسا  لوـقنم  قـّثوم  ثیدـح  رد 
.میداتسرف ترضح  نآ  تمدخ  هب  یکچوک  هساک  ام  دیتسرفب ، مک  دیزاسب و  هدولاپ  ام  يارب  هک  دنداتسرف 
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جلاف گر  حبص  ات  دروخن ، لسع  ای  امرخ  نآ ، زا  دعب  دروخب و  یهام  بش  ره  هکره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
: دـندومرف یم  دـندرک ، یم  لوانت  یهام  نوچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : .دـشاب و  یم  كرحتم  وا  ندـب  رد 

«. نک اطع  ام  هب  نیا  زا  رتهب  نیا ، ضوع  هب  یهام و  نیا  رد  ام  يارب  هد  تکرب  ادنوادخ ! ُْهنِم ؛ ًاْریَخ  ِِهب  اْنلِْدبَاَو  ِهِیف  اَنل  ْكِراب  َّمُهَّللَا  »

یفاک دیروخب  نان  یب  رگا  هک  یهام  ندروخ  هب  داب  امش  رب  تسا : لوقنم  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
.تسا اراوگ  دیروخب  نان  اب  رگا  تسا و 

.دناهاک یم  ار  ندب  هک  یهام  ندروخ  رب  دییامنم  تموادم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 

.دزادگ یم  ار  مسج  هیپ  هزات  یهام  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

هب ارفص  منک ، یم  تماجح  هاگره  هک  تشون  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : دراو  حیحـص  ثیدح  رد 
اب هک  هزات  یهام  نآ ، زا  دـعب  نکب و  تماجح  دنتـشون : باوج  رد  ترـضح  دـنک ، یم  رازآ  نوخ  منک  یمن  رگا  دـیآ و  یم  ناـجیه 

.دوب تیفاع  رد  هشیمه  درک  نینچ  درم  نآ  سپ  .روخب  دنشاب  هدرک  بابک  کمن  بآ و 

هدـسفم دـنک و  یم  فرطرب  ار  تشوگ  شهاوخ  تسا و  کبـس  غرم )  ) مخت تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد 
.درادن ار  تشوگ 

.روخب زایپ  اب  ار  غرم  مخت  نکب و  رافغتسا  دومرف : دنزرف ، یمک  زا  درک  تیاکش  مالسلا  هیلعاضر  ماما  تمدخ  هب  یصخش 

اب مخت  هک  دیـسر  وا  هب  یحو  لسن ، دنزرف و  یمک  زا  درک  تیاکـش  ادـخ  هب  يربمغیپ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دروخب تشوگ 

.تسا نیگنس  شا  هدیفس  تسا و  کبس  مخت  هدرز  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.ار دنزرف  دنک  یم  دایز  مخت ، ندروخ  رایسب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 

یم لواـنت  مالـسلا  مهیلع  همئا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  ناربـمغیپ  كاروـخ  هک  تـسا  هدـش  دراو  تـیز  اـب  هکرـس  حدـم  رد  ثیداـحا 
یلص لوسر  ترضح  دزن  اه  شروخ  نان  نیرتهب  تسا : لوقنم  تسا و  هدش  دراو  رایسب  هربتعم  ثیداحا  هکرـس  حدم  رد  و  دندومرف ،

.تسین شروخ  نان  زا  یلاخ  دشاب ، نآ  رد  هکرس  هک  يا  هناخ  دومرف : یم  دوب و  هکرس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

.دنک یم  هدنز  ار  لد  دناشن و  یم  ورف  ار  ارفص  هک  هکرس ، تسا  یشروخ  نان  وکین  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
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دشک و یم  ار  هدعم  مْرِک  دشاب  هدیسر  مه  هب  بارش  زا  هک  يا  هکرس  تسا : لوقنم  هددعتم  قرط  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هکرـس ماعط  رخآ  لّوا و  رد  لیئارـسا  ینب  دومرف : .دنک  یم  عطق  ار  توهـش  دنک و  یم  يوق  ار  لقع  دنک و  یم  مکحم  ار  نادـند  نب 

.میروخ یم  هکرس  ماعط ، رخآ  رد  میروخ و  یم  کمن  ماعط ، لّوا  رد  ام  دندروخ و  یم 

ناربـمغیپ و شروخ  ناـن  تسا : لوـقنم  و  تسا ، هدـش  دراو  نآ  ندـیلام  دوـخ  رب  تیز و  نغور  ندروـخ  حدـم  رایـسب ، ثیداـحا  رد 
.تسا ناگدیزگرب 

، تسا هدش  دراو  رایسب  زین  نوتیز  هویم  حدم  و 

.دنک یم  اهداب  عفد  تسا : لوقنم  و 

يدرد ره  يافش  نآ  لسع و  دننام  يزیچ  هب  دنا  هدومنن  افش  بلط  مدرم  تسا : لوقنم  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  زا  دنـس  نیدنچ  هب 
.دنزادگ یم  ار  مغلب  ردنک  ندییاخ  نآرق و  توالت  لسع و  ندروخ  تسا و 

.دنتخاس یم  رکش  زا  يزیچ  لُقن ، لیبق  زا  ای  دنق  ای  تسا  تابن  ای  نآ  زا  دارم  تسا و  هدش  دراو  رایسب  ثیداحا  رَکِش  حدم  رد 

.دومرف یم  لوانت  باوخ  تقو  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تسا : لوقنم  و 

.دنک یم  مغلب  عفد  تسا و  عفان  تهج  مامت  يارب  تسا : لوقنم  و 

فرسُم درخب  رکش  ار  همه  دشاب و  هتشادن  يزیچ  نآ  ریغ  هب  دشاب و  هتـشاد  مهرد  رازه  یـسک  رگا  هک  تسا  هدش  دراو  یتیاور  رد  و 
.دوب دهاوخن 

زا عنم  دنـشاب  هتـشاد  هدایز  لاس و  هاجنپ  هک  ناریپ  يارب  زا  و  تسا ، هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  واگ  نغور  ًاصوصخ  نغور  حدـم  رد 
.تسا هدش  دراو  نغور  ندروخ 

.تسافش واگ  نغور  تسا : لوقنم  و 

َّمُهَّللَا : » دنتفگ یم  دـندیماشآ  یم  دـندروخ و  یم  هچره  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
لوانت ریـش  نوچ  و  امرف .» اطع  ام  هب  نآ  زا  رتهب  میدروخ و  هک  نیا  رد  ام  يارب  هد  تکرب  ادـنوادخ ! ُْهنِم ؛ ًاْریَخ  اْنلِدـْبَاَو  ِهِیف  اَنل  ْكِراـب 

ام هب  رتشیب  نیا  زا  میدـیماشآ و  هک  نیا  رد  ام  يارب  هد  تکرب  ادـنوادخ ! ُْهنِم ؛ انْدِزَو  ِهِیف  اَنل  ْكِراـب  َّمُهَّللَا  : » دـنتفگ یم  دـندومرف ، یم 
«. امرف اطع 

رتهب خرس  واگ  کی  ریش  و  خرس ، دنفسوگ  هد  ریش  زا  تسا  رتهب  هایس  دنفسوگ  کی  ریش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.هایس واگ  هد  ریش  زا  تسا 
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رازآ مدروخ و  ریش  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  تسا ، ناربمغیپ  كاروخ  ریـش ، تسا : لوقنم 
نآ هب  یـصخش  .نآ  زا  يا  هدیـشک  رازآ  يا و  هدروـخ  رگید  زیچ  ریـش  اـب  نـکیل  دـنک و  یمن  رازآ  ریـش  دوـمرف : ترـضح  .مدیـشک 

.دنک یم  تخس  ار  ناوختسا  دنایور و  یم  ار  تشوگ  هک  روخب  ریش  دومرف : .ندب  فعض  زا  درک ، تیاکش  ترضح 

.دروخب لسع  اب  ریش  دوشن ، لصاح  وا  زا  دنزرف  ینعی  دوش ، ریغتم  شتشپ  بآ  هکره  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

ناتخرد همه  زا  هک  يواگ  ریش  هب  داب  امش  رب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  حیحـصلاک  ّقثوم  دنـس  هب 
.تسه شریش  رد  ناهایگ  همه  تیصاخ  دروخ و  یم 

.تساود واگ  ریش  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

.تسا عفان  هدعم  داسف  يارب  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد  و 

.تسا هداد  رارق  افش  شریش  رد  یلاعت  قح  و  وا ، ریش  زا  تسا  رت  عفان  رتش  لوب  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

.تسا اهدرد  همه  يافش  رتش  ریش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

.تسا هدش  دراو  نآ  تیصاخ  غالا و  ریش  حدم  دنچ ، یتیاور  رد 

.دروخب ناینز  اب  دناسرن ، ررض  ار  وا  تسام  دهاوخ  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 

.ار رینپ  مراد  یم  تسود  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 

.دوش یم  دنزرف  دلوت  بجوم  تسا و  عفان  بش  فرط  رد  تسا و  رضم  تشاچ  فرط  رد  هک  تسا  هدش  دراو  یتیاور  رد  و 

ار اه  لمد  دروآ و  یم  تکرح  هب  ار  نوردنا  ترارح  ناتسبات ، رد  ناکدرگ  زغم  ندروخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دنک یم  عفد  ار  امرس  دنک و  یم  مرگ  ار  اه  هدرگ  ناتسمز  رد  دنک و  یم  ثادحا  ندب  رد 

.تسا درد  يروخب  اهنت  هک  ار  کی  ره  و  تساود ، يروخب  مه  اب  نوچ  ار  ناکدرگ  زغم  رینپ و  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  دنچ  رد 
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تالوکأم ریاس  اه و  هویم  اه و  يزبس  دیاوف  : متشه لصف 

لوا تمسق 

دنک یم  عطق  ار  ریساوب  دنک و  یم  داشگ  ار  اه  هدور  جنرب ، تسا  یماعط  وکین  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

.مینک یم  اود  جنرب  هب  ار  دوخ  نارامیب  ام ، هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  دنچ  رد  و 

جنرب دومرف : ترضح  .دومن  تیاکش  مکش  درد  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  ّقثوم  ثیدح  رد 
.روخب فک  کی  حبص  ره  بوکب و  مرن  نک و  نایرب  یکدنا  نک و  کشخ  هیاس  رد  يوُشب و  ار 

.دش فرطرب  دومن  لوانت  نوچ  دیزپب و  قامس  اب  ار  جنرب  دومرف : دوب ، مکش  درد  ار  ترضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

.دندومرف یم  لوانت  ماعط  زا  دعب  ماعط و  زا  شیپ  هدرک  نایرب  دوخن  مالسلا  هیلعاضر  ماما  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 

.دنک یم  يراج  ار  هدید  ِبآ  دنک و  یم  مرن  ار  لد  سدع ، ندروخ  تسا : هدش  دراو  رایسب  هربتعم  تیاور  رد 

.دنک یم  هزات  نوخ  دیلوت  دنک و  یم  دایز  ار  غامد  زغمرپ و  ار  قاس  القاب  ندروخ  تسا : لوقنم  هربتعم  تیاور  رد 

.دنک یم  یغابد  ار  هدعم  هک  دیروخب  تسوپ  اب  ار  القاب  تسا : يورم  رگید  تیاور  رد 

.دنک یم  عفد  ار  ینوردنا  ياهداب  ایبول  ندروخ  تسا : لوقنم  و 

.نک لخاد  دوخ  ماعط  رد  شام  دومرف : قهب  زا  درک  تیاکش  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هب  یصخش  تسا : لوقنم  و 

اه نآ  نایم  رد  هک  دـندروآ  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  ماـعط  دـنچ  رگا  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دومن یم  امرخ  ندروخ  هب  ادتبا  دوب  امرخ 

.دنتشاد یم  تسود  ار  امرخ  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 
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ترضح نآ  دوب و  هتشاذگ  ینرب  يامرخ  ترضح  نآ  دزن  مالسلا  هیلعاضر  ماما  تمدخ  هب  متفر  تسا : لوقنم  يرفعج  نب  نامیلس  زا 
ّدِج هب  رایـسب  موش  وت  يادـف  متفگ : سپ  .روخب  ایب و  کـیدزن  نامیلـس ! يا  دومرف : و  دومن ، یم  لواـنت  شهاوخ  يور  زا  ماـمتها ، هب 

نیدباعلا نیز  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  لوسر و  ترـضح  نوچ  مراد ، تسود  یلب  دومرف : .دییامرف  یم  لوانت 
مراد و یم  تسود  نم  دنتـشاد و  یم  تسود  ار  امرخ  یگمه  مالـسلا -  مهیلع  مردـپ -  قداـص و  رفعج  ماـما  رقاـب و  دّـمحم  ماـما  و 

.دنا هدش  قلخ  شتآ  زا  اریز  دنراد ، یم  تسود  ار  بارش  ام  نانمشد  دنا و  هدش  قلخ  ام  تنیط  زا  اریز  دنراد ، یم  تسود  ام  نایعیش 

لوانت تسا  هنیدـم  فارطا  ياهامرخ  زا  هک  هوجع  يامرخ  هناد  تفه  زور ، ره  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دناسرن ررض  وا  هب  یناطیش  يرحس و  يرهز و  چیه  اتشان ، دیامن 

.دشک یم  ار  شمکش  ياه  مرِک  دروخب ، باوخ  ماگنه  رد  هوجع  يامرخ  هناد  تفه  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

بطر یقزار و  روگنا  ِهب و  یماش و  بیـس  سلم و  راـنا  تسا : هدـمآ  تشهب  زا  هک  تسا  هویم  جـنپ  تسا : لوقنم  هربتعم  ثیداـحا  رد 
.ناشم

.ندنک ار  هویم  تسوپ  دراد  تهارک  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 

.دیروخب دیرب و  ورف  بآ  هب  امش  يارب  دنروایب  نوچ  سپ  تسه  يرهز  هویم  ره  يور  رب  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 

مه اب  هناد  ود  اه ، هویم  ریاس  امرخ و  ریجنا و  زا  دندیسرپ  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  تسا : لوقنم  حیحص  ثیدح  رد 
ره هب  یـشاب ، اهنت  رگا  سپ  .نیا  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  ندروخ 

.روخب هناد  کی  هناد  کی  نکم و  نینچ  يروخ  ناناملسم  زا  یعمج  اب  رگا  روخب و  یهاوخ  هک  یشور 

.روخب ریگب و  تصخر  وا  زا  نک و  مالعا  ار  دوخ  قیفر  يروخب ، اتود  اتود  یهاوخ  رگا  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

«! ِهَّللا َناْحبُـس  : » دومرف .دـنا  هتخادـنا  هدروخ  مین  ار  هویم  نامالغ  دـندید  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  يزور  تسا : لوقنم  ربتعم  تیاور  رد 
.دیناروخب دشاب  جاتحم  هک  یسک  هب  دنتسین ، ینغتسم  نارگید  دیا ، هدش  ینغتسم  امش  رگا 

ص:90

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما .راـنا  روگنا و  دروخ ؛ دـیاب  یم  تسد  ود  هب  هک  تسا  زیچ  ود  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ّقثوم  ثیدـح  رد 
.بیس رکشین و  یقزار و  روگنا  دناسر ، یمن  ررض  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم 

ندـید زا  دـمآ ، دورف  یتشک  زا  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداـحا  رد 
.دوش لیاز  تمغ  ات  روخب  هایس  روگنا  دومرف : یحو  وا  هب  یلاعت  قح  سپ  دش ، ضراع  ار  وا  میظع  مغ  اه  هدرم  ناوختسا 

.دروخب روگنا  دیسر : یحو  مغ ، هودنا و  زا  دومن  تیاکش  ادخ  هب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ُّما دش  راطفا  تقو  نوچ  دوب ، هزور  يزور  تشاد ، تسود  رایسب  ار  روگنا  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  تسا : لوقنم  نسح  ثیدح  رد 
لئاس هب  ار  روگنا  نآ  ترضح  دیـسر  یلئاس  سپ  دوب ، روگنا  ِلوا  تشاذگ و  ترـضح  نآ  دزن  هب  يروگنا  هشوخ  ترـضح  نآ  دلو 

ترضح زاب  دیسر ، رگید  لئاس  سپ  .تشاذگ  بانج  نآ  دزن  هب  دیرخ و  لئاس  زا  ار  روگنا  نآ  تفر و  ییاهنت  هب  دلو  ُّما  سپ  .دنداد 
.دومرف لوانت  مراهچ  هبترم  رد  سپ  هبترم ، راهچ  ات  دروآ  دیرخ و  تفر و  كزینک  زاب  دنداد و  لئاس  هب  ار  نآ 

لفط ریپ و  درم  دومرف : ترـضح  دنتـشاذگ ، وا  دزن  هب  يروگنا  دمآ ، مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  هشاکعوبا  تسا : لوقنم 
هناد ود  هناد  ود  وت  و  دروخ ، یم  هناد  راهچ  هناد و  هس  دوشن  ریـس  هک  دسرت  یم  هک  یـسک  و  دـنروخ ، یم  هناد  کی  هناد  کی  درُخ ،

.تسا بحتسم  هک  روخب 

دنک یم  عفد  ار  اه  ضرم  عیمج  ندروخ  اتشان  خرـس  زیوم  هناد  کی  تسیب و  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دنـس  ود  هب 
.ار گرم  ضرم  رگم 

ار یگدنام  لالک و  دـنک و  یم  مکحم  ار  ندـب  ياه  بصع  فئاط  زیوم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دنـس  ود  هب 
.دنک یم  لاحشوخ  ار  سفن  درب و  یم 

ندروخ هب  داب  امـش  رب  دومرف : و  تسا ، رانا  همه  زا  رتهب  تسا و  مسق  تسیب  دص و  هویم  تسا : لوقنم  بانج  نآ  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هویم  چیه  دومرف : .دنک و  یم  ماعط  مضه  ار  ریـس  دنک و  یم  ریـس  ار  هنـسرگ  هک  رانا 

.دوش کیرش  یسک  ندروخ  رد  وا  اب  هک  تساوخ  یمن  دوبن و  رانا  زا  رت  بوبحم 
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هناد نآ  دیآ و  یم  یکلم  دروخ  یم  رفاک  نوچ  تسه و  تشهب  زا  يا  هناد  يرانا  ره  رد  تسا : هدش  دراو  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دنروخب اهنت  ار  رانا  هک  تسا  بحتسم  ببس ، نیا  هب  دروخن و  وا  هک  دراد  یمرب  ار 

زور لهچ  وا  لد  ینـشور  زا  ار  ناطیـش  ادـخ  دروخب ، مامت  ار  رانا  کی  هک  ینمؤم  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هـس هک  نمؤم  ره  و  دنک ، رود  زور  دص  وا  لد  ینـشور  زا  ار  ناطیـش  یلاعت  يادـخ  دروخب  مامت  رانا  ود  هک  ینمؤم  ره  و  دـنک ، رود 
هانگ ددرگ ، رود  وا  زا  ناطیش  لاس  کی  هکره  و  دنادرگ ، رود  لاس  کی  وا  لد  ینشور  زا  ار  ناطیـش  یلاعت  يادخ  دروخب  مامت  رانا 

.دوش یم  تشهب  لخاد  دنکن  هانگ  هکره  دنک و  یمن 

دتفا یمن  نمؤم  هدعم  رد  نآ  زا  يا  هّبح  چیه  هک  نیریش  رانا  ندروخ  هب  داب  امش  رب  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دنک یم  رود  وا  زا  ار  ناطیش  هسوسو  دنک و  یم  فرطرب  ار  يدرد  هک  نآ  رگم 

.دشاب نشور  زور  لهچ  ات  شلد  دروخب  اتش  ان  رانا  کی  هکره  تسا : لوقنم  نسح  ثیدح  رد 

نیریـش شرت و  رانا  دومرف : .دیازفا و  یم  ار  روعـش  دنک و  یم  هدعم  یغابد  هک  دیروخب  شا  هیپ  اب  ار  رانا  دومرف : رگید  ثیدـح  رد  و 
.مکش رد  تسا  رت  هتسیاش 

رگا دنک و  نشور  ار  شلد  زور  لهچ  ات  دروخب ، اتشان  رانا  کی  هعمج  زور  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 
زا ناطیش  هسوسو  هکره  دنادرگ و  رود  وا  زا  ار  ناطیش  هسوسو  زور  تسیب  دص و  ات  دروخب  ات  هس  رگا  زور و  داتشه  ات  دروخب  ات  ود 

.دوش تشهب  لخاد  دنکن ، ادخ  تیصعم  هکره  دنکن و  ادخ  تیصعم  دوش ، رود  وا 

.دزادنا یم  رب  ار  نیمز  ناگدنزگ  تارشح و  امرخ ، تخرد  بوچ  دود  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.دهد یم  الج  ار  هدعم  بیس ، تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 

شتعفنم زیچ  چیه  و  مغلب ، هبلغ  هنجا و  يالیتسا  رحِس و  رهز و  يارب  تسا  عفان  بیس  ندروخ  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
.تسین رتدنت  نآ  زا 

.دنک یم  نوعاط  فاعر و  بت و  عفد  بیس ، ندروخ  تسا : هدش  دراو  هربتعم  تایاور  رد 

قیوس زا  رتهب  اهرهز  عفد  رد  ییاود  چیه  دومرف : .دنک و  یم  فاعر  عطق  کشخ ، بیس  قیوس  تسا : لوقنم  رگید  هربتعم  تیاور  رد 
.بیس هب  رگم  دننکن  اود  ار  دوخ  نارامیب  هنیآره  تسه  بیس  رد  اه  تعفنم  هچ  هک  دننادب  مدرم  رگا  دومرف : .تسین و  بیس 
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.ار هدعم  دنک  یم  یغابد  هک  دیروخب  بیس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

درم كریز و  ار  لد  دـنک و  یم  هزیکاـپ  ار  هدـعم  دـنک و  یم  يوـق  ار  فیعـض  لد  ِْهب ، ندروـخ  تسا : لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
.دنک یم  عاجش  ار  ناسرت 

.دنک یم  وکین  ار  دنزرف  دنک و  یم  فاص  ار  هرهچ  گنر  ِْهب ، تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

.دوش یم  هیجو  شدنزرف  هزیکاپ و  وا  ینم  بآ  دروخب ، اتشان  ِْهب ، هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

يادخ دومرف : .حابـص و  لهچ  دنادرگ  ایوگ  وا  نابز  رب  ار  تمکح  یلاعت  قح  دروخب ، ِْهب  کی  هکره  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
قرع تسد ، هچنانچ  درب  یم  ار  نیگهودـنا  مغ  ِْهب ، دومرف : و  هدوب ، وا  اـب  ِْهب  يوب  هک  نآ  رگم  تسا  هداتـسرفن  ار  ربمغیپ  چـیه  یلاـعت 

.دزیر یم  ار  نیبج 

ار وم  دنک و  یم  تخـس  ار  ناوختـسا  دنک و  یم  لیاز  ار  ناهد  دنگ  ریجنا ، تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  نسح  ثیدـح  رد 
.تشهب ياه  هویم  هب  تساه  هویم  نیرت  هیبش  تسین و  تجاح  رگید  ياود  هب  نآ ، اب  دنایور و  یم 

تکاس ار  ینوردنا  ياهدرد  ار و  لد  دهد  یم  الج  هک  ار  دورما ، دیروخب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
.یهلا رما  هب  دنک  یم 

اب ار و  هدـعم  دـهد  یم  توق  دـنک و  یم  هدـعم  یغابد  دورما  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
.ندروخ اتشان  زا  تسا  رت  عفان  ندروخ ، يریس 

.تسا عفان  جنلوق  عفد  يارب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

دیروخب زور  رد  .تسا  عفان  جنلوق  ياهداب  يارب  دنک و  یم  مرن  ار  اه  هدس  ریجنا ، ندروخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دیروخم رایسب  دیروخب و  بش  رد  و  دیروخب ، رایسب  و 

.دیازفا یم  ار  تعماجم  توق  ار و  سرقن  ریساوب و  دنک  یم  عفد  تسا : لوقنم  و 

مود تمسق 

نایم رد  هتشاذگ و  یبآ  فرظ  ترضح  نآ  دزن  هک  مدید  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تمدخ  هب  متفر  تسا : لوقنم  يدنق  دایز  زا 
نکاس ار  ارفـص  دـناشن و  یم  ورف  ار  ترارح  هزات ، يولآ  دوب و  هدـش  بلاغ  نم  رب  یترارح  دومرف : سپ  .دـنا  هتخیر  هایـس  يولآ  نآ 

.دشک یم  ندب  زا  ار  هنهک  ياهدرد  دنک و  یم  نکاس  ار  نوخ  کشخ ، يولآ  دنادرگ و  یم 

؟ جنرت باب  رد  دنیوگ  یم  هچ  امـش  يابطا  هک  دومن  لاؤس  یـصخش  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.دیروخب ماعط  زا  دعب  میوگ  یم  نم  دومرف : .دروخ  دیاب  ماعط  زا  شیپ  دنیوگ : یم  هک  تفگ 
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جنرت دنک  یم  مضه  کشخ  نان  دومرف : و  ار ، نآ  دندروخ  یم  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  هک  جنرت  دیروخب  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.ار

زبس و جنرت  يوس  هب  ندرک  هاگن  دمآ  یم  شوخ  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
.تسا هدش  دراو  زیوم  حدم  ثیداحا  یضعب  رد  دنیوگ و  یم  جنرت  همه  ار  جنران  ومیل و  برع  هک  نادب  .خرس  بیس 

، شناوختسا دنایور و  یم  ار  تسوپ  شتسوپ ، دنایور و  یم  ار  تشوگ  شزغم ، دجنس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
لوب و ریطقت  زا  ریـساوب و  زا  دهد  یم  ناما  دـنک و  یم  یغابد  ار  هدـعم  دـنک و  یم  مرگ  ار  اه  هدرگ  دجنـس ، ندروخ  ار و  ناوختـسا 

.دنک یم  عطق  ار  هروخ  گر  دهد و  یم  توق  ار  اپ  قاس 

یندروخ تسین و  نآ  رد  يداسف  درد و  تسه : تلصخ  هد  نآ  رد  هک  هزبرخ  دیروخب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
ار عامج  توق  تسا و  شروخ  نان  دـنک و  یم  كاپ  ار  ناهد  هک  تسا  نانـشا  تسا و  لگ  تسا و  هویم  تسا و  یندـیماشآ  تسا و 

.دنک یم  عفد  ار  هناثم  گیر  دنک و  یم  لوب  راردا  دیوش و  یم  ار  هناثم  دنک و  یم  دایز 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا و  جـلاف  ثروم  اتـشان ، ندروخ  هزبرخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  زا 
.دروخ یم  هزبرخ  اب  دنق  رکش و  یهاگ  تشاد و  یم  تسود  دومرف و  یم  لیم  بطر  اب  ار  هزبرخ 

یم دید ، یم  هزات  هویم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
هک نانچ  ادـنوادخ  ٍهَِیفاع ؛ ِیف  اهَرِخآ  انِرَأَف  ٍهَیفاـع  ِیف  اـَهلَّوَا  اـنَْتیَرَا  اـمَک  َّمُهَّللَا  : » تفگ یم  تشاذـگ و  یم  هدـید  ود  ره  رب  دیـسوب و 

«. تیفاع رد  ار  شرخآ  ام  هب  امنب  سپ  تیفاع ، رد  ار  شلوا  ام  هب  يدومن 

ررض وا  هب  دیوگب ، ِهَّللا » ِمِْسب   » لّوا دروخب و  هویم  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دناسرن

نآ رد  يزبس  هک  نآ  رگم  دندروآ  یمن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  یناوخ  زگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
وا هدـعم  رد  ینـساک  گرب  تفه  دـباوخب و  بش  هکره  دومرف : و  تسا ، لیام  يزبس  هب  تسا و  زبس  نانمؤم  ياـه  لد  دومرف : و  دوب ،

.ار ینساک  گرب  دروخب  رایسب  دوش  دایز  شدنزرف  لام و  دهاوخ  هکره  دومرف : و  ددرگ ، نمیا  جنلوق  زا  بش  نآ  رد  دشاب ،
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نآ يور  رب  تشهب  بآ  زا  يا  هرطق  هک  نآ  رگم  نآ  زا  تـسین  یگرب  چـیه  ینـساک ، تـسا  يزبـس  وـکین  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
وکین رایسب  ار  نادنزرف  تسا و  اه  يزبس  نیرتهب  ینساک  دومرف : .دزیرب و  شتارطق  هک  دیهدم  تکرح  ندروخ  تقو  رد  سپ  تسه ،

.قیالخ عیمج  رب  تسام  تلیضف  دننام  اه  يزبس  رب  نآ  تلیضف  دومرف : .دروآ و  یم  رسپ  دنک و  یم 

هک نآ  رگم  تسین  مدآ  دـنزرف  نوردـنا  رد  يدرد  چـیه  تسا ، اـهدرد  همه  يافـش  ینـساک  ندروخ  دومرف : مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما 
يور رب  دنبوکب و  ار  ینـساک  دومرف : ترـضح  .تشاد  عادص  دش و  یم  ضراع  بت  ار  یـصخش  .دنک و  یم  خـیب  زا  ار  نآ  ینـساک 

.دنک یم  فرطرب  ار  عادص  بت و  هک  دنزادنیب  شا  یناشیپ  رب  دنزیرب و  نآ  رب  هشفنب  نغور  دننک و  نهپ  ذغاک 

، هفرخ گرب  تسا و  نینمؤملا  ریما  يزبس  جورداـب ، تسا و  لوسر  ترـضح  يزبـس  ینـساک ، دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
.تسا مالسلا -  مهیلع  همطاف -  ترضح  يزبس 

ار ماعط  ياهتـشا  دنک و  یم  هدس  حتف  هک  دوش  هدروخ  ماعط  لّوا  رد  دـیاب  هک  نآ  تسا و  يورم  جورداب  فیرعت  رد  رایـسب  ثیداحا 
لیاز ار  اهدرد  همه  دوش  نکاس  مکش  رد  نوچ  هروخ و  زا  تسا  ناما  دنک و  یم  وبـشوخ  ار  غورآ  درب و  یم  ار  لس  دنک و  یم  دایز 

.دنک یم 

هب زور  هس  دومرف : دوب  هدش  ضراع  زرپس  تلع  ار  یصخش  تسا : لوقنم  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  ربتعم  تیاور  رد 
.دش لدبم  تّحص  هب  دندرک ، نانچ  .دیناروخب  هرت  وا 

اهداب دنک و  یم  فرطرب  ار  ناهد  دنگ  تسه : تلـصخ  راهچ  نآ  رد  هک  ار  هرت  روخب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.تسا نمیا  هروخ  زا  نآ  رب  دنک  تموادم  هکره  دنک و  یم  عطق  ار  ریساوب  دنک و  یم  عفد  ار 

.دندرک یم  لوانت  هدییاس  کمن  اب  ار  هرت  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوقنم 

هب داب  امش  رب  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.تسا نون  نب  عشوی  عسی و  سایلا و  ترضح  كاروخ  هک  سفرک  ندروخ 

.تسا یشومارف  ثروم  زینشگ  شرت و  بیس  ندروخ  تسا : يورم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 

يزبـس نآ  تسین و  هفرخ  گرب  زا  رت  عفاـن  رت و  فیرـش  يا  يزبـس  نیمز  يور  رب  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 
.تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

.دنک یم  فاص  ار  نوخ  هک  وهاک  ندروخ  هب  داب  امش  رب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
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دشک ار  وا  سفن  حبص  ات  دروخب  ریس  نتفخ  زامن  زا  دعب  ار  كزیت  هرت  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرفعج  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.هروخ يوس  هب 

.تسا هیما  ینب  زا  كزیترت  تسا و  ام  زا  جورداب  ینساک و  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 

یم يزبس ، ندیرخ  هب  درک  یم  رما  ار  ام  ترضح  نآ  هاگره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  مداخ  زا  رگید  تیاور  رد 
هناـخدور راـنک  رد  كزیت  هرت  دـنیوگ : یم  هک  مدرم  زا  یـضعب  دـنا  قمحا  رایـسب  هچ  دومرف : یم  میرخب و  رایـسب  كزیت  هرت  دوـمرف :

سپ تیربک ، گنـس  ای  ناتب  ياه  گنـس  دـنمدرم و  مّنهج  زورفا  شتآ  هک  دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  هک  نآ  لاـح  دـیور و  یم  مّنهج 
.دیورب مّنهج  رد  يزبس  هک  دوب  دناوت  هنوگچ 

ياه گر  ندروآ  نوریب  ردنغچ و  ندروخ  هب  ار  هروخ  درک  عفد  نادوهی  زا  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.تشوگ

.ردنغچ تسا  يا  يزبس  وکین  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

رامیب درادن و  ترضم  تسین و  درد  نآ  رد  تسافش و  نآ  هک  ردنغچ  گرب  دوخ  نارامیب  هب  دیناروخب  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
تاذ بحاـص  مکـش  لـخاد  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد  .دروآ و  یم  تکرح  هب  ار  ادوـس  شلـصا  دزادـنا و  یم  تحار  باوـخ  هب  ار 

.ردنغچ گرب  لثم  يزیچ  تسا  هدشن  بنجلا 

ینب رب  هک  تسا  ّنم  لخاد  چراق ) زا  یعون   ) نالبمد هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.تسا مشچ  يافش  شبآ  هدمآ و  تشهب  زا  ّنم  دش و  لزان  لیئارسا 

زا گید و  نایم  رد  ار  ودک  دنتـشاد  یم  تسود  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  نیدـنچ  رد 
نینمؤملا ریما  هب  دومن  تیـصو  دننکب و  رایـسب  ماعط  رد  ودک  هک  ار  دوخ  نانز  دندومرف  یم  رما  ار و  ودک  دندیچ  یمرب  نحـص  نایم 

.دنک یم  دایز  ار  لقع  غامد و  هک  ودک  ندروخ  هب  داب  وت  رب  یلع ! ای  مالسلا : هیلع 

یم مغلب  عطق  شا  هشیر  دنک و  یم  مضه  ار  ماعط  شمخت  تسه ؛ تلصخ  هس  برت  رد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
.دنک یم  لوب  راردا  شمخت  رگید  تیاور  رد  تسا و  لوب  راردا و  ثروم  شگر  دومرف : رگید  تیاور  رد  دنک و 

دنک یم  دایز  ار  عامج  توق  رزگ ، ندروخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  امهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  قداص و  رفعج  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنک یم  ریساوب  عفد  جنلوق و  زا  دهد  یم  ناما  و 
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وا رد  هک  نآ  رگم  تسین  سک  چـیه  هک  دـینکب  شندروخ  رب  تموادـم  مغلـش و  دـیروخب  تسا : هدـش  دراو  ربتعم  ثیدـح  راهچ  رد 
.دراذگ یم  ار  گر  نآ  مغلش  تسه و  هروخ  گر 

.دندروخ یم  کمن  اب  ار  رایخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 

.ددرگ یم  نآ  تکرب  یتدایز  ثعاب  هک  دینک  ندروخ  هب  ادتبا  شهت  زا  ار  رایخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

حدم و رد  رایـسب  ثیداحا  تسین و  درد  نآ  اب  درب و  یم  ار  درد  هک  ناجنداب  دیروخب  تسا : لوقنم  بانج  نآ  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و 
.تسا هدش  دراو  شعفانم 

یتسـس و دنادرگ و  یم  لیاز  ار  مغلب  درب و  یم  ار  نهد  دنگ  زایپ ، هک  دنـس  نیدنچ  هب  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
دیازفا و یم  ار  تعماجم  توق  دنک و  یم  تخـس  ار  نادند  نب  دنک و  یم  مکحم  ار  ندب  ياه  هیپ  دنک و  یم  فرطرب  ار  یگدـناماو 

.دنک یم  كزان  ار  ندب  درب و  یم  ار  بت  دنک و  یم  دایز  ار  لسن 

رهش نآ  نوعاط  هک  دیروخب  ار  رهش  نآ  زایپ  دیوشب  يرهش  لخاد  نوچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنک یم  رود  امش  زا  ار 

ریـس هکره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  نسح  ثیدـح  رد 
.دروخب ار  نآ  هک  تسین  یکاب  دورن  دجسم  هب  یسک  رگا  اما  دوشن ، ام  دجسم  لخاد  شدب  يوب  تهج  هب  دروخب ،

دجـسم لخاد  دروخب  هک  یـسک  اما  تسین  یکاب  ندروخ  هتخپ  ماـخ و  ار  هرت  زاـیپ و  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دنیشن یم  وا  يولهپ  رد  هک  یسک  رازآ  ببس  هب  دراد  تهارک  هک  اریز  دوشن 

عفد ار  هدعم  تبوطر  دروخب  دنک و  فوفس  اتشان  حبص  رد  رگا  دنک و  یم  هدعم  تیوقت  هک  تسا  هدش  دراو  مشبا  حدم  رد  ثیداحا 
.دنک یم 

نادنزرف رب  ار  كاخ  ندروخ  سپ  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  مدآ  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دینادرگ مارح  وا 

.تسا هدش  کیرش  دوخ  نوخ  رد  دریمب ، دروخب و  لِگ  هکره  تسا : لوقنم  لوسر  ترضح  زا 

یم ثداح  ندب  رد  اهدرد  تسا و  لگ  كاخ و  ندروخ  ناطیش ، ياه  ماد  نیرت  گرزب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
ياهدرد دسر و  یم  مه  هب  نآ  زا  ریساوب  ندب و  شراخ  دنک و 
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ریخ لاـمعا  زا  تسا و  هدـش  مک  نآ  ببـس  هب  شتوق  زا  هچره  درب و  یم  مدـق  قاـس و  زا  ار  توق  دوش و  یم  دـلوتم  نآ  زا  يوادوس 
.دننک یم  باذع  باسح و  نآ  رب  ار  وا  تمایق  رد  تسا  هتساک 

نخان ندرک و  درُخ  تسد  هب  ار  لگ  لِگ و  ندروخ  تسا : ناطیـش  سواسو  زا  هک  تسا  زیچ  راهچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما 
.ندییاخ ار  شیر  نتفرگ و  نادند  هب  ار 

ماـما ربـق  لِـگ  رگم  كوخ ، تشوگ  نوخ و  رادرم و  دـننام  تسا  مارح  یلِگ  ره  ندروـخ  هک  تسا  هدـش  دراو  هربـتعم  ثیداـحا  رد 
.یفوخ ره  زا  تسا  ناما  و  يدرد ، ره  زا  تسافش  دوخن  کی  ردق  هب  نآ  ندروخ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح 

نآ بادآ  نانمؤم و  تفایض  تلیضف  : مهن لصف 

دنکن لوبق  رگا  نکب  یندروخ  فراـعت  ار  وا  دـیایب  وت  هناـخ  هب  نمؤم  ردارب  نوـچ  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 
.نکب وبشوخ  ِقرع  هب  ای  بآ  هب  نتسش  ور  تسد و  فیلکت  دنکن  لوبق  رگا  نکب ، یندیماشآ  فیلکت 

ار وا  هفحت  هک  تسا  نآ  ار ، شنمؤم  ردارب  یمدآ  نتشاد  یمارگ  هلمج  زا  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
.دنکن فیلکت  وا  يارب  دشاب  هتشادن  هک  يزیچ  دروایب و  هفحت  هب  وا  يارب  دشاب  هتشاد  رضاح  هچنآ  دنک و  لوبق 

نمؤم ردارب  دزن  ندروآ  يارب  زا  دراد  رـضاح  ار  هچنآ  درامـش  ریقح  هک  یـسک  دـش  كاله  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما 
هاـگره تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  نسح  دنـس  هب  .دروآ و  یم  وا  نمؤم  ردارب  ار  هچنآ  درامـش  ریقح  هکره  دـش  كـاله  و  دوخ ،

.نک فلکت  وا  يارب  ار ، وا  یشاب  هدیبلط  رگا  و  روایب ، وا  يارب  يراد  رضاح  هچنآ  دیآ ، وت  دزن  هب  هدیبلطن  وت  نمؤم  ردارب 

.دیبلط تشاچ  ترضح  نآ  متفر ، مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  روفعی  یبا  نبا  اب  تسا : لوقنم  ماشه  زا  نسح  ثیدح  رد 
نآ ردـق  هب  وا  نمؤم  ردارب  هب  تبـسن  نمؤم  تبحم  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف : ترـضح  .مروخ  یم  يزیچ  رتمک  نم  هک  تفگ  ماشه 

ثیداـحا نومـضم  نیا  رب  .دروخ و  یم  رتـشیب  ار  شماـعط  دراد  تسود  رتـشیب  ار  وا  دـنچره  ینعی  دروـخ ، یم  وا  ماـعط  زا  هک  تسا 
.تسا هدش  دراو  رایسب 
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ار مدرم  ماعط  لیخب  دـنروخب و  وا  ماعط  زا  مدرم  ات  دروخ  یم  مدرم  ماعط  زا  تمه  بحاـص  یّخـس و  دومرف : مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما 
.دنروخن وا  ماعط  زا  ات  دروخ  یمن 

ندرک هنتخ  هقیقع و  یسورع و  رد  دشاب : یم  زیچ  جنپ  رد  ّتنس  ینامهم  همیلو و  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.ددرگرب جح  رفس  زا  هک  یتقو  رگید  ثیدح  رد  .ددرگرب  دوخ  هناخ  هب  رفس  زا  هک  یتقو  رد  ندرک و  انب  ای  ندیرخ  ون  هناخ  رسپ و 

.دنبلطن اجنآ  رد  ار  ارقف  دشاب و  نارگناوت  صوصخم  هک  يا  همیلو  زا  دومرف  یهن  ترضح  نآ  تسا : لوقنم  و 

دور و نوریب  رهش  نآ  زا  ات  تسا  دوخ  نید  لها  نمؤم و  ردارب  نامهم  دوش  يرهش  لخاد  هکره  تسا : هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 
راوازس و  دوش ، عیاض  دنروآ  لمع  هب  وا  يارب  یماعط  ادابم  هک  هناخ  نابحاص  تصخر  هب  رگم  درادب  هزور  نامهم  هک  تسین  راوازس 

.دروخن ماعط  دنک و  مرش  ناشیا  هزور  ببس  هب  ادابم  هک  نامهم  تصخر  هب  رگم  نتشاد  هزور  ار  هناخ  لها  تسین 

قدـصت و زور  هس  زا  دـعب  تسا و  زور  هس  تفایـض  ّدـح  ملـسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب 
يزیچ رگید  هک  دینکـش  مهرد  ار  وا  هک  دوـخ  نمؤـم  ردارب  دزن  دـینامن  ردـق  نآ  دوـمرف : و  ینک ، یم  وا  هب  تبـسن  هک  تسا  یعربـت 

.دنک امش  جرخ  هک  دشاب  هتشادن 

ار وا  ترـضح  يراک ، یپ  تساخرب  هک  مدـید  ینامهم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  هناـخ  رد  تسا : هدرک  تیاور  روفعی  یبا  نبا 
تسا هدومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دندومرف : و  دندروآ ، اج  هب  ار  راک  نآ  دنتـساخرب و  دوخ  دندرک و  عنم 

.نامهم ندومرف  تمدخ  زا 

ترـضح دنک ، حالـصا  ار  غارچ  هک  درک  زارد  تسد  دوب ، مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تمدخ  رد  ینامهم  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.ار دوخ  نامهم  مییامرف  یمن  تمدخ  تیب ، لها  ام  دومرف : و  دندرک ، غارچ  حالصا  دوخ  دندرک و  عنم  ار  وا 

وا تافاکم  ضوع ، هب  وت  دنک و  یناسحا  وت  هب  هک  تسا  نآ  یتسـس  فعـض و  هلمج  زا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
هک یتقو  و  نتـسشن ، رد  دینک  يرای  تناعا و  ار  وا  دیایب  نامهم  نوچ  سپ  .نامهم  ندومرف  تمدـخ  تسا  بادآ  فالخ  زا  و  ینکن ؛

هـشوت دینکب و  شهارمه  هشوت  نتفر ، رد  .تسا و  سفن  تّسخرب  لیلد  نیا  هک  نتفر ، رب  دـینکن  ددـم  ار  وا  دورب  دـنک و  راب  دـهاوخ 
.تسا يدرمناوج  لیلد  نیا  هک  دیروآ  لمع  هب  وبشوخ  وکین و 
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ِرد ات  دـیورب  وا  هارمه  هک  تسا  نآ  ناـمهم  قح  هلمج  زا  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
دنیشنب دنک  یم  رما  هناخ  بحاص  هک  اج  ره  دورب  یسک  هناخ  هب  یصخش  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  و  هناخ ،

.دناد یم  رتهب  ار  دوخ  هناخ  یفخم  روما  هناخ  بحاص  هک 

دننکن تمالم  دسرب ، يراوخ  یّتلذم و  ناشیا  هب  رگا  هک  دنا  سک  تشه  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
هک یـسک  .دنک و  مکحت  هناخ  بحاص  رب  هک  یـسک  .دنـشاب و  هدـیبلطن  ار  وا  هک  دوش  رـضاح  يا  هرفـس  رب  هک  یـسک  ار : دوخ  رگم 
رد دنک  لخاد  ار  دوخ  هک  یـسک  .دنکب و  نالیخب  نامیئل و  زا  ناسحا  لضف و  بلط  هک  یـسک  .دـنکب و  دوخ  نانمـشد  زا  ریخ  بلط 
رد هک  یـسک  .مکح و  ناـبحاص  ناـهاشداپ و  هب  دـنک  فافختـسا  هک  یـسک  .ناـشیا و  تصخر  یب  دـشاب  سک  ود  ناـیم  هک  يزار 

.دهدن وا  هب  شوگ  دیوگ  نخس  یصخش  اب  هک  یسک  .دشابن و  سلجم  نآ  راوازس  هک  دنیشنب  یسلجم 

.يراد تسود  ار  وا  ادخ  يارب  زا  هک  ار  یسک  نک  تفایض  دوخ  ماعط  هب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

هک نآ  زا  نم ، دزن  تسا  رتهب  منک ، ریـس  منک  يردارب  وا  اب  ادخ  يارب  زا  هک  ار  نمؤم  ردارب  کی  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 
همه زا  شیپ  دندومرف  یم  لوانت  ماعط  نانامهم  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نوچ  دومرف : .منک و  ریس  ار  نیکـسم  هد 

.دندیشک یم  تسد  همه  زا  دعب  دندرک و  یم  عورش 

.دروخب بآ  همه  زا  دعب  شدوخ  دیاب  دهد ، بآ  یتعامج  هب  هک  یسک  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

هدروخ يزیچ  زورما  هک  سرپم  دیایب  وت  هناخ  هب  وت  نمؤم  ردارب  نوچ  تسا : لوقنم  حیحص  دنـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دزاس رضاح  دراد  هچره  هک  تسا  نآ  درمناوج  داوج و  هک  روایب ، وا  دزن  هب  يراد  رضاح  هچره  نکیل  يا و 

.تسا هدرکن  فارسا  دروخب  نآ  زا  ینمؤم  دنک و  یماعط  فرص  مهرد  رازه  یسک  رگا  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.دراد یمارگ  ار  دوخ  نامهم  هک  دیاب  دراد  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هکره  تسا : هدش  دراو  رایسب  هربتعم  ثیداحا  رد 

رـضاح وا  يارب  لـالخ  دـنراد و  یمارگ  ار  وا  هک  تسا  نآ  ناـمهم  قح  هلمج  زا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.دننک

یم ار  هناخبحاص  ادـخ  دروخب  ماعط  نوچ  دـیآ و  یم  دوخ  يزور  اب  دـیآ  یم  ناـمهم  هاـگره  تسا : هدـش  دراو  رایـسب  ثیداـحا  رد 
.دزرمآ
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.درب یم  نوریب  ار  وت  لایع  وت و  هانگ  دور  یم  نوریب  نوچ  رگید : تیاور  رد  و 

زا مراد  یم  رت  تسود  دروخب  نم  دزن  نمؤم  ردارب  هک  همقل  کی  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.ندرک دازآ  هدنب 

دوش هدـیزرمآ  شناهانگ  دوش ، داش  نآ  هب  دونـشب و  ار  ینامهم  يادـص  هک  ینمؤم  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 
.دشاب هدرک  رپ  ار  نامسآ  نیمز و  نایم  هچ  رگا 

هناخ نآ  لخاد  هکئالم  دور  یمن  هناـخ  نآ  هب  ناـمهم  هک  يا  هناـخ  ره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنوش یمن 

.دنک لوبق  دبلطب  تفایض  هب  رگا  ار  وا  هک  تسا  نآ  نمؤم  رب  نمؤم  هبجاو  قوقح  زا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

لوبق ار  ناناملـسم  توعد  هک  ار  دوخ  تما  نابئاغ  نارـضاح و  منک  یم  تیـصو  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.تسا خسرف  ثلث  کی  لیم  ره  .تسا و  مزال  نید  رد  هک  تسا  يروما  زا  نیا  هک  دشاب  هار  لیم  جنپ  هچ  رگا  تفایض ، هب  دننک 

هب ار  وا  شردارب  یـصخش  هک  تسا  نآ  اهزجع  نیرتدب  دومرف : و  مور ، یم  دـبلطب  يدنفـسوگ  تسد  يارب  ارم  ینمؤم  رگا  دومرف : و 
.دنکن لوبق  وا  دناوخب و  یماعط 

نآ بادآ  لالخ و  تلیضف  : مهد لصف 

ار تماجح  لالخ و  كاوسم و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يارب  لیئربج  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
.دنک یم  دایز  ار  يزور  دروآ و  یم  حالصا  هب  ار  نادند  نب  لالخ ، دومرف : و  دروآ ،

یم تکرح  هب  ار  هروخ  گر  ود  ره  هک  رانا  تخرد  بوچ  هب  لُگ و  بوچ  هب  دـینکم  لالخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
.دنروآ

یلص لوسر  ترضح  دومرف : .دوشن و  هدروآرب  شتجاح  زور  شـش  ات  دنک  لالخ  ین  هب  هکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.ین امرخ و  تخرد  گرب  زا  ریغ  دندرک  یم  لالخ  دنتفای  یم  هچره  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 
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تخرد رانا و  تخرد  بوچ  هب  ندرک  لالخ  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : رگید  ثیدـح  رد  و 
.ار هروخ  قرع  دنروآ  یم  تکرح  هب  دومرف : .ین و  دروم و 

.تسا يزیچ  یب  رقف و  ثروم  زگ  بوچ  هب  ندرک  لالخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

هـس ات  میروخن و  بآ  مینک  لالخ  نوچ  هک  ار  ام  درک  یم  رما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.بآ هب  ار  ناهد  مینک  هضمضم  تبون 

.ینک ایهم  وا  يارب  زا  لالخ  هک  تسا  نآ  نامهم  ّقح  هلمج  زا  : تسا لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

.یماعط هدنب ، نادند  رد  دننیبب  هک  نآ  دننام  دنراد  یمن  نمشد  ار  زیچ  چیه  هکئالم  هک  دینک  لالخ  دومرف : و 

نایم رد  هچنآ  دروخب و  دشاب  هدنام  نادند  نب  رد  ماعط  زا  هچره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دزادنیب رود  دشاب  هدنام  نادند 

هب لالخ  هب  ار  هچنآ  روخب و  يروآ  یمرد  هب  اه  نادـند  ناـیم  زا  ناـبز  هب  ار  هچره  تسا : يورم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا 
.زادنیب یهاوخ  یم  روخب و  یهاوخ  یم  يروآ ، یمرد 

.دسر یم  مه  هب  ینوردنا  ياه  تحارج  هک  دربن  ورف  دروآ  یم  نوریب  لالخ  هب  هچنآ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.زادنیب يروآ  یم  نوریب  لالخ  هب  ار  هچره  تسا : هدش  دراو  ثیداحا  رد 

.دییوشب نانشا  دعس و  هب  ماعط  زا  دعب  ار  ناهد  نوریب  نوردنا و  هک  تسا  هدش  دراو  ربتعم  ثیداحا  رد  و 

نآ عاونا  بآ و  تلیضف  : مهدزای لصف 

.تسا بآ  ترخآ  ایند و  ياه  یندیماشآ  نیرتهب  تسا : هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 

زا دـنادرگ  ذـتلم  ترخآ  رد  ار  وا  ادـخ  اـیند ، بآ  زا  دـشاب  ذـتلم  ظوـظحم و  هکره  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
هزم هچ  بآ  هک  دیسرپ  ترضح  نآ  زا  یصخش  .تشهب و  ياه  یندیماشآ 
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هب دـنروآ  یمن  نامیا  ایآ  ار ، یتویح  بحاـص  زیچ  ره  میا  هدـیرفآ  بآ  زا  هک  دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  یناگدـنز ، هزم  دومرف : دراد ؟
.نارفاک ادخ ،

هدرک لاؤس  سپ  هیآ 8 ؛] رثاکت /  « ] ِمیعَّنلا ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث   » همیرک هیآ  ریـسفت  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.تسا درس  بآ  بطر و  اه ، تمعن  نآ  زا  دارم  دومرف : .ایند  ياه  تمعن  زا  تمایق  زور  رد  دش  دیهاوخ 

یبآ نیمز  يور  رب  اه  بآ  نیرتدب  و  نیمز ، يور  رب  تسا  اه  بآ  نیرتهب  مزمز  بآ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دنشاب یم  بذعم  بش و  رد  دنوش  یم  دراو  اجنآ  رد  نارفاک  حاورا  هک  نمی  دالب  رد  تسا  توهرب  رد  هک  تسا 

.دنروخب نآ  يارب  زا  هک  يدرد  ره  يارب  زا  تسا  اود  مزمز  بآ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.يدرد ره  زا  تسا  افش  مزمز  بآ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

بآ دـیروخب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دوش  لصاح  بلطم  نآ  دـنروخب  هک  یبلطم  ره  يارب  زا  هدـمآ : رگید  تیاور  رد  و 
.دنک یم  عفد  ندب  زا  ار  اهدرد  اه و  يرامیب  دنک و  یم  كاپ  ار  ندب  هک  یتسرد  هب  ناراب 

.گرگت ندروخ  زا  تسا  هدش  دراو  یهن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

رد ام  نارای  زا  یـصخش  تسا : هدرک  تیاور  فداصم  .تسا  عفان  نادند  يارب  گرگت  ندروخ  تسا : هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  و 
هب نم  رگا  دومرف : ار ، وا  لاح  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  .داتفا  گرم  لاح  هب  هک  نآ  ات  دـش  راـمیب  هکم 

دعر و دش و  دنلب  يربا  هاگان  میتفاین  یسک  چیه  دزن  میدرک ، بلط  ام  سپ  .مدیناروخ  یم  وا  هب  هبعک  نادوان  بآ  زا  مدوب  امـش  ياج 
افـش تعاس  رد  دیماشآ و  بآ  نآ  زا  رامیب و  دزن  هب  مدروآ  مدرک و  رپ  نادوان  بآ  زا  متفرگ و  یحدق  دمآ ، ناراب  دـش و  رهاظ  قرب 

.تفای

لها ام  تسود  هک  نآ  رگم  دنرادرب  تارف  بآ  زا  ار  شماک  هک  ار  یلفط  مرادن  نامگ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
افش يارب  دشاب ، رایسب  هار  تارف  بآ  نم و  نایم  رگا  دومرف : .دزیر  یم  نآ  رد  تشهب  بآ  زا  نادوان  ود  هتسویپ  دومرف : .دشاب و  تیب 

.مور یم  نآ  دزن  هب 

.مورب نآ  دزن  هب  ماش  حبص و  ره  هک  متشاد  یم  تسود  مدوب  یم  تارف  کیدزن  رگا  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
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.دنشاب ام  هعیش  همه  هنیآ  ره  دنرادرب  تارف  بآ  زا  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  هفوک  لها  رگا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

دزیر و یم  تارف  بآ  رد  تشهب  کشُم  زا  لاقثم  هس  دیآ و  یم  بش  ره  رد  یکلَم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا 
هللا یلص  لوسر  ترـضح  هک  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد  .تسین  تارف  رهن  زا  هدایز  شتکرب  ملاع  برغم  قرـشم و  رد  يرهن  چیه 
نآ یمرگ  دومرف : و  دهد ، یم  درگوگ  يوب  دشاب و  یم  اه  هوک  رد  هک  مرگ  ياه  بآ  زا  ندیبلط  افش  زا  درک  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع 

.تسا مّنهج  یمرگ  زا  اه 

درک لوبق  هک  بآ  ره  دـندرک ، هضرع  اه  بآ  همه  رب  ار  ام  یتسود  تیـالو و  دـندومرف : مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما 
.دش روش  خلت و  درکن  لوبق  هک  بآ  ره  دش و  وکین  نیریش و 

یم هدینش  نآ  زا  درگوگ  يوب  هک  یبآ  خلت و  بآ  زا  دنک  افـش  بلط  یـسک  هک  نآ  زا  دنتـشاد  تهارک  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 
بآ خـلت و  بآ  زا  ریغ  هب  دـندرک  وا  تباـجا  همه  دـیبلط  ار  اـه  بآ  ناـفوط  تقو  رد  مالـسلا  هـیلع  حوـن  ترـضح  دوـمرف : .دوـش و 

.ار ود  ره  درک  تنعل  درک و  نیرفن  سپ  درگوگ ،

.دناریم یم  ار  اه  لد  رصم ، لین  بآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

یم هدعم  رد  ار  ماعط  دنک و  یم  نکاس  ار  ارفص  دناشن و  یم  ورف  ار  ترارح  درس ، بآ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
.درادن ررض  تهج  چیه  هب  تسا و  عفان  يدرد  همه  يارب  هدیناشوج  بآ  دومرف : .دنک و  یم  لیاز  ار  بت  دزادگ و 

.تسا رتشیب  شتذل  درس  بآ  ندروخ  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

دنک و یم  لیاز  ار  بت  دننادرگرب ، رگید  فرظ  هب  فرظ  زا  دشوجب و  هبترم  تفه  هک  هدـیناشوج  بآ  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
.ار مدق  اپ و  قاس  دهد  یم  توق 

ترضح .بآ  ندروخ  زا  درک  یهن  ار  ترضح  نآ  تفر ، مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تمدخ  هب  تسا : لوقنم  روفیط  یبا  نبا  زا 
یم مک  ار  ارفـص  دنک و  یم  دایز  ار  لقع  دناشن و  یم  ورف  ار  بضغ  دنادرگ و  یم  هدعم  رد  ار  ماعط  تسین ، دب  بآ  ندروخ  دومرف :

.دنک

بآ رگا  تفگ  دروخ ، نآ  زا  دعب  بآ  دومرف و  لوانت  امرخ  ترضح  تفر ، مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  رگید  یـصخش 
.مبایب ار  بآ  تذل  هک  مروخ  یم  نیا  يارب  زا  امرخ  دومرف : ترضح  تسا ، رتهب  دیروخن  امرخ  زا  دعب 
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ندروخ بآ  بادآ  : مهدزاود لصف 

دنک و دای  ار  وا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دروخب و  بآ  هک  يا  هدـنب  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
هجرد رازه  دص  دزادنیب و  وا  زا  هانگ  رازه  دص  دسیونب و  وا  يارب  هنسح  رازه  دص  یلاعت  قح  ار ، ترضح  نآ  ناگدنشک  دنک  تنعل 

روشحم رطاخ ، نئمطم  لاحشوخ و  ار  وا  تمایق  رد  یلاعت  قح  دشاب و  هدرک  دازآ  هدنب  رازه  دص  هک  دشاب  نانچ  دنک و  دنلب  وا  يارب 
«. ِِهئادْعَاَو ِْنیَسُْحلا  ِهلَتَق  یَلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعلَو  ِِهباحْصَاَو  ِِهْتَیب  ِلْهَاَو  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  : » تسا بوخ  دیوگب  وحن  نیا  هب  رگا  دنادرگ و 

ندروخ بآ  نامه  هب  ار  وا  ادخ  دروخب و  بآ  تبرش  کی  یصخش  هک  دشاب  هاگ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
ریـس زونه  دروخب و  سپ  دیوگب ، ادخ  دمح  درادرب و  بل  زا  هک  دشاب  هتـشاد  شهاوخ  زونه  دروخب و  بآ  هک  نیا  هب  درب ، تشهب  هب 

.دنادرگ بجاو  وا  رب  ار  تشهب  نیا ، ببس  هب  یلاعت  قح  سپ  دروخب ، زاب  سپ  دیوگب ، ادخ  دمح  دریگ و  زاب  بل  زا  هدشن 

یم اعد  نیا  دندروخ  یم  بآ  نوچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
«. اِنبُونُِذب انْذِخاُؤی  َْملَو  ًاجاجَا  ًاْحِلم  انِقُْسی  َْملَو  ًالالُز  ًابْذَع  اناقَس  ِيِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  : » دندناوخ

 «ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا   » دروخب و یمد  دـیوگب و  ِهَّللا » ِمِْسب   » ندروخ بآ  زا  شیپ  یـسک  هاگره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  تیاور  رد 
ندروخ زا  دـعب  سپ  دروخب  دـیوگب و  ِهَّللا » ِمِْسب   » زاب سپ  دـیوگب ، ِهَّلل ِ»  ُدْـمَحلَا   » دروخب یمد  دـیوگب و  ِهَّللا » ِمِْسب   » زاب سپ  دـیوگب ،

.دشاب وا  يارب  زا  شباوث  دیوگ و  ادخ  حیبست  دشاب ، وا  مکش  رد  بآ  نآ  هک  مادام  دیوگب ، ِهَّلل ِ»  ُدْمَحلَا  »

ُءآـمَو َمَْزمَز  ُءآـم  ُءآـم ، اـی  : » وگب هدـب و  تکرح  و  رب ار  `љ يروـخب ، بآ  بـش  رد  یهاوـخ  هاـگره  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
«. َمالَّسلا َِکناءَْرقَی  ٍتاُرف 

ندروخ بآ  ِتارُفلا » ِءآمَو  مَْزمَز  ِءآـم  ْنِم  ُمـالَّسلا  َکـْیَلَع  : » دـیوگب هبترم  هس  دروخب و  بآ  بش  رد  هکره  دومرف : رگید  تیاور  رد 
.دناسرن ررض  وا  هب  بش 
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ِینافاعَو ِیناصْرَاَف  ِیناطْعَاَو  ِیناوْرَاَف  ِیناقَس  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  : » دناوخب اعد  نیا  ندروخ  بآ  تقو  رد  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  ِِهتَقَفارُِمب  ُهُدِعُْستَو  ٍدَّمَُحم  ِضْوَح  ْنِم  ِداعَملا  ِیف  ِهیِقْسَت  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللَا  ِینافَکَو ،

.روخم اود  يراد ، درد  بات  ات  دشک و  یم  وت  يوس  هب  ار  يدرد  ره  هک  روخم  رایسب  بآ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

رگا دومرف : .روخم و  رایسب  بآ  لاح  نآ  ریغ  رد  اما  درادن  ررـض  ندروخ  رایـسب  بآ  ماعط  يالاب  رب  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  و 
املع نایم  روهـشم  .دوش و  یمن  قش  شا  هدعم  ارچ  هک  مراد  بجع  دروخن و  نآ  زا  دعب  بآ  دروخب و  ماعط  فک  ود  ردـق  هب  یـسک 

.دوش هدروخ  سَفَن  هس  هب  هک  تسا  ّتنس  و  تسا ، هورکم  ندروخ  هداتسیا  بآ  هک  تسا  نآ 

هب هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و  بوخ  ندروخ  سفن  کی  هب  بآ  تسا و  بوخ  ندروخ  هداتسیا  بآ  تسا : هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا 
بآ تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  هچناـنچ  هتـسشن ، بش  رد  دروخب و  هداتـسیا  زور  رد  دوش و  هدروـخ  سفن  هس 

رتـشیب زور ، رد  ندروخ  هداتـسیا  بآ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد  .دوـش و  یم  ارفـص  بادرز و  هبلغ  ثعاـب  بش  رد  ندروـخ  هداتـسیا 
.دوش یم  ندب  تحص  توق و  ثعاب 

ادخ هک  نآ  رگم  دشاب  هتـشادن  اود  هک  دوش  یم  يدرد  ثعاب  هک  دیروخم  هداتـسیا  بآ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دهد تیفاع 

، هداتسیا بآ  رد  و  درگم ، ربق  چیه  رود  رب  و  روخم ، بآ  هداتسیا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.ار دوخ  رگم  دنکن  تمالم  دسر  وا  هب  ییالب  دنک و  نینچ  هکره  سپ  نکم ، لوب 

.تسا بش  ندروخ  بآ  ثیداحا  نیا  زا  دارم  تسا : هتفگ  هللا  همحر  هیوباب  نبا 

.سفن کی  هب  ندروخ  زا  تسا  رتهب  ندروخ  سفن  هس  هب  ار  بآ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  دنس  ود  هب 

نوچ دوش  باریس  درادن  رب  بآ  زا  مد  یـسک  رگا  هک  درک  ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
ترـضح .هنـشت  رتش  ینعی  تسا  میه  برـش  نیا  هک  دنیوگ  یم  مدرم  تفگ : نیا ؟ ریغ  رد  تسه  تذل  رگم  دومرف : ترـضح  تسا ؟

.دربن ادخ  مان  ندیماشآ  تقو  رد  هک  تسا  نآ  میه  برش  دومرف :
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کی هب  دشاب  دازآ  رگا  روخب و  بآ  سفن  هس  هب  دشاب  وت  هدنب  دهد  یم  وت  هب  بآ  هک  یـسک  نآ  رگا  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.روخب بآ  سفن 

یماش حدق  رد  ندروخ  بآ  دنتشاد  یم  تسود  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دندروآ یم  هیده  هب  ماش  زا  ار  اه  حدق  ترضح  نآ  يارب  و  تسا ، امش  ياه  فرظ  نیرت  هزیکاپ  دومرف : یم  و  ار ،

.دندروخ یم  بآ  یلافس  هزوک  زا  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

یم دندوب و  هتشاذگ  بآ  هب  ناهد  هک  یتعامج  رب  تشذگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  ربتعم  تیاور  رد 
.تسا امش  ياه  فرظ  نیرتهب  هک  دیروخب  تسد  هب  دومرف : ترضح  دندروخ ،

نوچ وگب و  ِهَّللا » ِمِْسب   » ادـتبا رد  هک  تسا  نآ  ندروخ  بآ  بادآ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  زا  هربتعم  ثیداـحا  رد 
ياج عضوم  ود  نیا  هک  يروخن  دشاب  هتـشاد  هنخر  ای  هتـسکش  هک  ییاج  زا  هزوک و  هتـسد  شیپ  زا  و  وگب ، ِهَّلل ِ»  ُدْـمَحلَا   » يوش غراف 

.تسا ناطیش 

.بآ رد  ناهد  هب  ندیمد  زا  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

بآ نآ  زا  دـهاوخ  هک  دـشاب  رـضاح  يرگید  هک  تسا  هورکم  یتقو  بآ  رد  ندـیمد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دشابن شوخ  ار  وا  ادابم  هک  دروخب 

دیروخب مک  مک  دیکمب و  ار  بآ  دومرف : .پچ و  تسد  هب  ندروخ  بآ  زا  تسا  هدش  دراو  یهن  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
.دوش یم  رگج  درد  ثعاب  هک  دینکم  رپ  ار  ناهد  و 

و دندرک ، یم  لوانت  بآ  دنروآ  یم  ماش  زا  هک  هنیگبآ  ياه  حدق  رد  یهاگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم 
.دندیماشآ یم  دندرک و  یم  فک  رد  بآ  دوبن  رضاح  فرظ  رگا  فزخ و  رد  یهاگ  تسوپ و  رد  یهاگ  بوچ و  حدق  رد  یهاگ 
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ناشیا اب  ترشاعم  نادنزرف و  تیبرت  تیفیکو  نانز  اب  ترشاعمو  تعماجم  بادآو  جیوزت  تلیضف  : مراهچ باب 

هراشا
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تینابهر زا  یهن  ندرک و  جیوزت  تلیضف  : لّوا لصف 

ار یـسک  مرادن  نامگ  دومرف : .نانز و  نتـشاد  تسود  تسا  ناربمغیپ  قالخا  زا  تسا : لوقنم  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب 
دوش یم  هداـیز  ار  وا  ناـنز  تبحم  هکره  دومرف : .دوش و  یم  هداـیز  ار  وا  ناـنز  تبحم  هک  نآ  رگم  دوـش  داـیز  يزیچ  ناـمیا  رد  هک 

.دوش یم  رتشیب  شنامیا  تلیضف 

ندب یتدایز  ياهوم  ندرک ، شوخ  يوب  تسا : ناربمغیپ  ّتنس  زا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.ندرک تبراقم  ناشیا  اب  رایسب  ای  نتشاد  رایسب  نانز  ندرک ، هلازا  ار 

نانز و ما  هدرک  رایتخا  امش  يایند  زا  دومرف : هک  تسا  لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  رایـسب  ربتعم  ياهدنـس  هب 
.تسا زامن  رد  نم  هدید  ینشور  ار و  شوخ  يوب 

رد دوب و  هدرک  ذیذل  ياه  ماعط  شوخ و  يوب  نانز و  كرت  دوب و  هدرک  تدابع  رایتخا  یعخن  نیکس  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
ترـضح هک  یناد  یم  سپ  نانز ، اـما  دنتـشون : باوج  رد  ترـضح  نآ  .تشون  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  يا  هماـن  باـب  نیا 

لسع تشوگ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  سپ  ذیذل  ماعط  اما  و  دنتشاد ، نانز  زا  ددع  دنچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر 
.دندومرف یم  لوانت 

زا تسا ، هدرک  ظفح  ار  دوخ  نید  فصن  دروآ ، یم  رد  دوخ  دقع  هب  ینز  هکره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 
دریگب ینز  هک  نآ  زا  ار  نمؤم  تسا  عنام  زیچ  هچ  دومرف : .دننابزع و  امـش  ياهدرم  نیرتدب  دومرف : .رگید و  فصن  رد  دزیهرپب  ادـخ 

نم ّتنـس  تعباتم  دهاوخ  هکره  دومرف : و  ُهَّللا » اَِّلا  َهِلا  ال   » نتفگ هب  ار  نیمز  دنک  نیگنـس  هک  دـنک  يزور  يدـنزرف  ار  وا  ادـخ  دـیاش 
.تسا نتساوخ  نز  نم  ّتنس  زا  دنکب 

: دومرف سپ  .مباوخب  نز  یب  بش  کی  مشاب و  هتـشاد  تسایند ، رد  هچنآ  ایند و  دیآ  یمن  مشوخ  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 
.دشاب هزور  اهزور  دنکب و  زامن  مامت  اه  بش  هک  یبزع  زا  رتهب  دنکب  ادخدک  هک  زامن  تعکر  ود 
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هب تسا  هدرب  دب  نامگ  انامه  سپ  یناشیرپ ، سرت  زا  دنکب  ییادخدک  كرت  هکره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
یم زاین  یب  دنـشاب ، ناریقف  ناـشیا  رگا  هیآ 32 ؛] رون /  « ] ِِهلْـضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءآرَُقف  اُونوُکَی  ْنِا  : » دـیامرف یم  یلاـعت  قح  اریز  ادـخ ،

.دوخ لضف  زا  ادخ  ار ، ناشیا  دنادرگ 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  هب  دمآ  نوعظم  نب  نامثع  نز  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
هب كانبـضغ  ترـضح  .دیآ  یمن  نم  دزن  هب  دنک و  یم  زامن  اه  بش  دـشاب و  یم  هزور  اهزور  نامثع  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : ملـسو و 

، تسا هداتـسرف  ناسآ  لهـس و  میقتـسم  نید  هب  نکیل  تسا و  هداتـسرفن  تینابهر  هب  ارم  ادخ  نامثع ! يا  دومرف : دندمآ و  نامثع  دزن 
زا دنک و  لمع  نم  تنـس  هب  هک  دیاب  دـهاوخ  ارم  نید  هکره  سپ  منک ، یم  یکیدزن  دوخ  نانز  اب  منک و  یم  زامن  مریگ و  یم  هزور 

.تسا نانز  حاکن  نم  ّتنس 

مرهوش تفگ : یکی  ملـسو ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  هب  دـندمآ  نز  هس  تسا : لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد 
سپ .دـنک  یمن  یکیدزن  ناـنز  اـب  مرهوش  تفگ : يرگید  و  دـیوب ، یمن  شوخ  يوب  مرهوش  تفگ : يرگید  و  دروخ ، یمن  تشوـگ 

.دـنتفگ و یهلا  ياـنث  دـمح و  دـندمآ و  ربـنم  رب  اـت  دندیـشک  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  يادر  بضغ ، يور  زا  دـندمآ و  نوریب  ترـضح 
یم تشوگ  نم  دـنور ، یمن  نانز  کیدزن  دـنیوب و  یمن  شوخ  يوب  دـنروخ و  یمن  تشوگ  نم  باحـصا  زا  یتعاـمج  ارچ  دومرف :

.تسین نم  زا  دهاوخن  ارم  ّتنس  هکره  و  مور ، یم  نانز  دزن  هب  میوب و  یم  شوخ  يوب  مروخ و 

هب مرهوـش  هک  درک  تیاکـش  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تمدـخ  هب  دـمآ  ینز  تسا : لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
نآ رگم  متـشاذگن  ار  شوخ  يوب  چیه  تفگ : دیایب ، وت  کیدزن  هب  ات  نک  وبـشوخ  ار  دوخ  دومرف : ترـضح  .دـیآ  یمن  نم  کیدزن 
وت زا  وت  دزن  هب  ندمآ  رد  دراد  باوث  هچ  تسناد  یم  رگا  دومرف : ترضح  .دنک  یم  يرود  نم  زا  مدرک و  وبشوخ  نآ  هب  ار  دوخ  هک 

هدیشک ریشمش  هک  دراد  نآ  باوث  دننک و  یم  هطاحا  وا  هب  کلم  ود  دوش ، یم  وت  بناج  هجوتم  نوچ  دومرف : سپ  .درک  یمن  يرود 
نوچ سپ  دزیر ، یم  تخرد  زا  گرب  هچنانچ  دزیر  یم  وا  زا  ناهانگ  دـنک ، تعماـجم  وت  اـب  نوچ  سپ  دـنک ، داـهج  ادـخ  هار  رد  و 

.دیآ یم  نوریب  ناهانگ  زا  دنک  یم  لسغ 

.دنکب بزع  هک  زامن  تعکر  داتفه  اب  تسا  ربارب  دنک  یم  ادخدک  هک  زامن  تعکر  ود  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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ناشیا هدیدنسپان  هدیدنسپ و  تافص  نانز و  فانصا  : مود لصف 

هدالق هنوگچ  هک  نیبب  سپ  ینکفا ، یم  دوخ  ندرگ  رد  هک  تسا  يا  هدالق  هلزنم  هب  نز  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
تـسین وا  ردق  تمیق و  هرقن ، الط و  هحلاص  نز  دـنرادن ، تمیق  کی  چـیه  هحلاص  ریغ  هحلاص و  نز  دومرف : .يریگ و  یم  دوخ  يارب 

.تسوا زا  رتهب  كاخ  دزرا ، یمن  مه  كاخ  هب  هحلاص  ریغ  نز  و  هرقن ، الط و  زا  تسا  رتهب  وا  هکلب 

زا دـیهاوخب و  رتخد  دوخ  دـننام  وفک و  زا  دـیهدب و  دوخ  لثم  وفک و  هب  رتخد  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 
.دیناسر مه  هب  وا  زا  دنزرف  دشاب و  نآ  هتسیاش  هک  دینک  ادیپ  ار  ینز  دوخ ، هفطن  يارب 

ود ره  زا  لام ، يارب  زا  ای  لامج  نسح و  يارب  دهاوخب  ینز  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد 
.دنک يزور  ار  وا  ِلامج  لام و  یلاعت  قح  دهاوخب ، وا  حالص  يراد و  نید  يارب  زا  رگا  دنام و  مورحم 

درواـین دـنزرف  هک  یلوبقم  نز  و  دروآ ، رایـسب  دـنزرف  هک  دـیهاوخب  هرکاـب  نز  دوـمرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 
شرع ریز  رد  نادـنزرف  هک  یناد  یمن  رگم  تمایق ، زور  رد  رگید  ناربمغیپ  ياه  تّما  اب  امـش  هب  منک  یم  تاهابم  نم  هک  .دـیهاوخم 
تیبرت ار  ناشیا  هراس  ترضح  دنک و  یم  يراد  هاگن  ار  ناشیا  میهاربا  ترضح  دننک و  یم  شزرمآ  بلط  دوخ  ناردپ  يارب  زا  یهلا 

.نارفعز ربنع و  کشم و  زا  یهوک  يالاب  رد  دیامن  یم 

ناشیا ياه  ناتسپ  رت و  کشخ  ناشیا  ياه  مِحَر  رتوبشوخ و  ناشیا  ياه  ناهد  هک  دیهاوخب  هرکاب  نارتخد  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
ان هک  يدنزرف  هب  یتح  تمایق  زور  رد  امش  يرایسب  هب  منک  یم  تاهابم  هک  دیناد  یمن  رگم  .دنرت  هدنروآ  نادنزرف  تسا و  رتریش  رپ 
یم .وش  تشهب  لخاد  دـیامرف : یم  یلاعت  قح  سپ  دتـسیا ، یم  تشهب  رد  رب  كانمـشخ  دـیآ و  یم  وا  دـشاب ، هداتفا  مکـش  زا  ماـمت 

تـشهب لخاد  روایب  ار  شردام  ردپ و  دیامرف : یم  رما  یکلم  هب  یلاعت  قح  سپ  .دنورن  نم  زا  شیپ  مردام  ردپ و  ات  مور  یمن  دیوگ :
.وت هب  تبسن  نم  تمحر  یتدایز  يارب  مدرک  تشهب  لخاد  ار  ناشیا  دیامرف : یم  باطخ  لفط  هب  سپ  .نک 

ار وا  رگا  سپ  الاب ، هناـیم  رـس ، گرزب  مشچ ، هایـس  مشچ ، خارف  نوگ ، مدـنگ  نز  هاوخب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.ریگب نم  زا  ار  رهَم  ایب  شا  یهاوخن 
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: دوـمرف یم  داتـسرف ، یم  ینز  يراگتـساوخ  هب  نوـچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تـسا : لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دشاب تشوگ  رپ  شیاپ  كزوغ  دشاب و  وبشوخ  هک  دننک  وب  ار  شندرگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .دشاب و  هتـشاد  يدیفـس  نز  هک  تسا  یمدآ  تداعـس  زا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
.تسا وم  نسح  فصن  هک  دیسرپ  یم  شیور  زا  هچنانچ  دیسرپب ، شیوم  زا  دینک  يراگتساوخ  ار  ینز  دیهاوخ  نوچ 

دروآ و رایـسب  دـنزرف  هک  تسا  ینز  امـش  ناـنز  نیرتهب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربـتعم  دنـس  هب 
دوخ رهوش  يارب  زا  دـشاب و  لیلذ  شرهوش  دزن  دـشاب و  زیزع  دوخ  ناشیوخ  نایم  رد  دـشاب و  تفع  بحاـص  دـشاب و  رهوش  تسود 

اب رهوش  نوچ  و  دنک ، تعاطا  دیامرف  هچنآ  دونش و  دیوگ  رهوش  هچره  دزرو ، تفع  دنک و  مرش  نارگید  زا  دنک و  تشاشب  تنیز و 
: دومرف نآ  زا  دـعب  .درادـب  عامج  رب  فلکت  هب  ار  وا  هک  دزیواین  رد  رهوش  هب  اما  دـنکن ، هقیاـضم  دـهاوخ  وا  زا  هچنآ  دـنک  تولخ  وا 
دشاب و زرو  هنیک  درواین و  دنزرف  دشاب و  ّطلـسم  رهوش  رب  دشاب و  تسپ  راوخ و  دوخ  موق  نایم  رد  هک  تسا  ینز  امـش  نانز  نیرتدب 

دنک راهظا  يروتسم  دیآ  رهوش  نوچ  دیامن و  نارگید  هب  ار  دوخ  دنک و  تنیز  دوش  بیاغ  رهوش  نوچ  دنکن و  اورپ  هحیبق  لامعا  زا 
دراد هدارا  وا  هب  رهوش  هچنآ  زا  دنک  هقیاضم  بعص  رتش  دننام  دنک  تولخ  وا  اب  رهوش  نوچ  دنکن و  شتعاطا  دونشن و  ار  شنخـس  و 

.درذگن رد  شریصقت  زا  و  دنکن ، لوبق  و 

هب هاگره  هک  مراد  ینز  تفگ : دمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
يراد مغ  هچ  دیوگ : یم  دنیب  یم  نیگمغ  ارم  نوچ  دنک و  یم  تعیاشم  میآ  یم  نوریب  نوچ  دـنک و  یم  لابقتـسا  ارم  مور  یم  هناخ 

ار وت  مغ  ادخ  يروخ  یم  مغ  ترخآ  يارب  رگا  تسا و  هدـش  نارگید  وت و  يزور  لفکتم  ادـخ  يروخ ، یم  مغ  يزور  يارب  زا  رگا 
.دراد دیهش  باوث  فصن  تسادخ و  نانکراک  زا  نز  نیا  دراد ، ینانکراک  ادخ  دومرف : ترضح  .دنک  یم  لیاز 

.دشاب رتمک  شرهَم  رتور و  شوخ  هک  تسا  نآ  نم  تما  نانز  نیرتهب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

هک تسا  نآ  نز  یموش  و  دشاب ، ناسآ  شندـییاز  دـشاب و  مک  شرهم  هک  تسا  نآ  نز  یبوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دشاب راوشد  شندییاز  نارگ و  شرهم 

نیرت میحر  و  نارهوش ، هب  دننانز  نیرت  نابرهم  دنشیرق و  نانز  امش  نانز  نیرتهب  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.دنتاداس نامز  نیا  رد  شیرق  قادصم  و  نارگید ، زا  دنتفعاب  و  نارهوش ، هب  دنناما  و  نادنزرف ، هب  دنا  ناشیا 
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یکین یناملـسم  يارب  منک  عمج  مهاوخ  نوچ  هک  دیامرف  یم  نایملاع  دنوادخ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
هب هاگره  هک  هنمؤم ، نز  و  الب ، رب  هدننک  ربص  یندـب  هدـننک و  رکذ  نابز  عشاخ و  هتـسکش  لد  مهد  یم  وا  هب  ار ، ترخآ  ایند و  ياه 

.دنکن عیاض  ار  رهوش  لام  دنک و  يرادهاگن  ار  دوخ  رهوش  دوش  بیاغ  نوچ  دوش و  داش  دنک  رظن  وا 

تشاد و رامش  یب  لام  لقاع و  رایسب  دوب  یصخش  لیئارـسا  ینب  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
نوچ تشادـن ، یتفع  هک  رگید  نز  زا  هتـشاد  دـنزرف  ود  و  دوب ، هیبش  وا  هب  لیامـش  لکـش و  رد  هک  هفیفع  نز  زا  تشاد  دـنزرف  کی 
دزن هب  .تسا  نم  زا  لاـم  هک  دـندرک  يوعد  کـی  ره  دُرم ، نوـچ  .تسا  اهامـش  زا  یکی  زا  نم  لاـم  همه  تفگ : دـش  وا  توـف  تقو 

: تفگ دوب ، يریپ  درم  دنتفر ، اه  نآ  زا  یکی  شیپ  .دـیورب  دنروهـشم  لقع  هب  هک  ردارب  هس  نآ  دزن  هب  تفگ : یـضاق  دـنتفر ، یـضاق 
رت گرزب  ردارب  دزن  هب  تفگ : وا  ناوج ، هن  دوب و  ریپ  هن  دنتفر  هک  وا  دزن  هب  تسا ، رت  گرزب  نم  زا  هک  نم  ردارب  نالف  دزن  هب  دـیورب 
زا وت  و  رتریپ ، همه  زا  رت  کچوک  ردارب  ببـس  هچ  هب  دندرک ، لاؤس  لّوا  سپ  .دنتفای  ناوج  ار  وا  دنتفر  وا  دزن  هب  نوچ  .دیورب  نم  زا 
هک دـنک  یم  ربص  وا  ياه  يدـب  رب  دراد و  يدـب  رایـسب  نز  کچوک  ردارب  نآ  اما  تفگ : يرت ؟ ناوج  ناـشیا  زا  يرت و  گرزب  همه 
هاگ هک  دراد  ینز  رگید  ردارب  نآ  اما  .دـیامن و  یم  رتریپ  همه  زا  ببـس  نیا  هب  درک ، دـناوتن  ربص  هک  دوش  التبم  رگید  يالب  هب  اداـبم 
ما هدرزآ  زگره  دراد و  لاحـشوخ  ارم  هشیمه  هک  مراد  ینز  نم  .تسا و  هدـنام  لاح  هنایم  ببـس  نیا  هب  دـنک  یم  شلاحـشوخ  هاـگ 

.ما هدنام  ناوج  ببس  نیا  هب  دنک  یمن 

ات دییایب  نآ  زا  دعب  دینازوسب و  دیروآ و  نوریب  ار  دوخ  ردپ  ناوختـسا  دـیورب و  لّوا  تفگ : .دـندرک  لقن  ار  دوخ  لاح  ناردارب  سپ 
دندیسر ربق  رس  رب  نوچ  دنتشادرب و  اه  گنلک  شناردارب  تشادرب و  يریـشمش  کچوک  رـسپ  دنتفر  نوچ  .منک  مکح  امـش  نایم  رد 

زا نم  دیفاکشب و  ار  مردپ  ربق  مراذگ  یمن  هک  دیـشک  ریـشمش  کچوک  ردارب  دنفاکـشب ، ار  ربق  هک  دندز  ربق  رب  گنلک  ردارب  ود  نآ 
اه نآ  هب  و  داد ، کچوک  رـسپ  هب  ار  اه  لام  یـضاق  دـندمآ ، یـضاق  دزن  هب  نوچ  .متـشاذگ  اهامـش  هب  ار  لام  متـشذگ و  دوخ  هصح 
ار امش  ردپ ، نتخوس  ندروآرد و  زا  دش  عنام  يدنزرف  تقفش  ار  کچوک  ردارب  هچنانچ  دیدوب ، یم  وا  دنزرف  مه  اهامش  رگا  تفگ :

.دش یم  عنام  مه 
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نآ هدارا  حاکن و  بادآ  : موس لصف 

دراذگب و زامن  تعکر  ود  دیامن  يراگتـساوخ  هدارا  یـسک  هاگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  ثیدـح  رد 
ِیلامَو اهِـسْفَن  یف  ِیل  َّنُهَظَفْحَاَو  ًاَجْرَف  َّنُهَّفَعَا  َءآسِّنلا  َنِم  ِیلْرِّدَقَف  َجَّوَزَتَا  ْنَا  ُدیُرا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  :» دناوخب اعد  نیا  دـیوگب و  ار  یهلا  دـمح 

«. ِیتْوَم َدَْعبَو  ِیتویَح  یف  ًاِحلاص  ًافَلَخ  ُهَلَعْجَت  ًابِّیَط  ًاَدلَو  ِیل  ْرِّدَقَو  ًهَکََرب  َّنُهَمَظْعَاَو  ًاَقْزِر  َّنُهَعَسْوَاَو 

.دوش عقاو  بش  رد  جیوزت  تسا  تنس  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 

هدوب مرگ  اوه  هک  یتعاس  رد  تساوخ  ینز  یـصخش  هک  دیـسر  ربخ  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  هب  تسا : لوقنم  ّقثوم  ثیدـح  رد 
.دندش ادج  مه  زا  يدوز  هب  سپ  دسر ، مه  هب  تفلا  قافتا و  ناشیا  نایم  هک  مرادن  نامگ  دومرف : ترضح  .زور  نایم  رد  تسا ،

.تسا بوخ  لاوش  هام  رد  ندرک  دقع  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 

.دنیبن وکین  تبقاع  دشاب ، برقع  رد  هامو  دنک  فافز  ای  دقع  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 

طقس ندش  مامت  زا  شیپ  دوش ، دقعنم  هک  يدنزرف  دنادب  دنک ، فافز  ای  دقع  عاعـشلا  تحت  رد  هکره  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دوش یم 

ینامهیم ندـیبلط و  ار  نانمؤم  هک  نادـب  و  تسا ، حاـکن  يراگتـساوخ و  زور  هعمج  زور  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.تسا ّتنس  ندناوخ  هبطخ  حاکن ، دقع  زا  شیپ  تسا و  ّتنس  حاکن  رد  ندرک 

لوسر ترضح  .جیوزت و  تقو  رد  نداد  ماعط  تسا  ناربمغیپ  ّتنـس  زا  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
زا هک  تسا  هدوب  یلاـگنچ  نآ  دـیناروخ و  مدرم  هب  سلح  دومرف و  همیلو  دومن ، جـیوزت  ار  هنوـمیم  نوـچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.دنا هتخاس  یم  کشک  نغور و  امرخ و 

هعمس ایر و  موس  زور  رد  تسا و  یکین  مود  زور  رد  تسا و  مزال  لّوا  زور  همیلو  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
.تسا
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َهِلا الَو  ِِهتَمِْعِنب  ًاراْرِقا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  : » دناوخ ار  هبطخ  نیا  درک ، دقع  ار  نومأم  رتخد  نوچ  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  تسا : لوقنم  و 
ْمُهانْغَا ْنَا  ِمانَالا  یَلَع  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  َناک  ْدَقَف  ُدـَْعب  اّمَا  ِِهتَْرتِع ، ْنِم  ِءآیفْـصَالاَو  ِِهتَّیَِرب  ِدِّیَـس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  ِِهتَِّینادْـحَِول ، ًاصالِْخا  ُهَّللا  اَِّلا 

ِِهلْـضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  ًءآرَُقف  اُونوُکَی  ْنِا  ْمُِکئاِماَو  ْمُکِدابِع  ْنِم  َنیِحلاّصلاَو  ْمُْکنِم  یمایَالا  اوُحِْکنَاَو  : » َهَناْحبُـس َلاقَف  ِمارَحلا ، ِنَع  ِلالَحلِاب 
[. هیآ 32 رون /  « ] ٌمیلَع ٌعِساو  ُهَّللاَو 

حاکن هغیـص  بادآ  باب  رد  درادن و  ار  اه  نآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  تسا و  روکذم  هطوسبم  بتک  رد  ینالوط  ياه  هبطخ  ریاس 
.مدرک فیلأت  ییادج  هلاسر 

تعماجم فافز و  بادآ  : مراهچ لصف 

لوا تمسق 

رد نز  جرف  رد  ندرک  عامج  .تسا و  هورکم  دـشاب ، عاعـشلا  تحت  ای  دـشاب  برقع  جرب  رد  هام  هک  یتقو  رد  ندرک  فافز  هک  نادـب 
كاپ زا  دعب  و  تسا ، هورکم  ندرب  عتمت  ناشیا  زا  وناز  ات  فان  نیب  ام  زا  و  تسا ، مارح  دشاب  سافن  نوخ  اب  ای  دشاب  ضیاح  هک  یتقو 

رما سپ  .دـشاب  یترورـض  هک  نآ  رگم  تسا ، بانتجا  طوحا  دـنناد و  یم  مارح  یـضعب  زین  ار  عامج  ندرک ، لـسغ  زا  شیپ  ندـش و 
اب دروآ  اج  هب  درک  دیاب  یم  ار  وا  هک  یلامعا  ریاس  لسغ و  رگا  هضاحتـسم  نز  .دنک و  تبراقم  وا  اب  دیوشب و  ار  جرف  هک  ار  نز  دنک 

بانتجا طوحا  دـنناد و  یم  هورکم  ءاملع  رثکا  دـنناد و  یم  مارح  یـضعب  تسا ، فالخ  نز  ربد  یطو  رد  .درک و  ناوت  یم  عامج  وا 
یب دنناد  یم  مارح  املع  یضعب  .دزیرن و  جرف  نوریب  ار  دوخ  ینم  دشاب  دازآ  دنک و  یم  عامج  هک  دوخ  نز  اب  تسا  نآ  رتهب  .تسا و 

.تسین یکاب  زینک  رد  ار و  نتخیر  نوریب  نز ، تصخر 

.هبنشراهچ بش  رد  دوخ  نز  هب  ندرک  لوخد  ار  درم  دیابن  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

زا ار  دـنزرف  نداتفا  دـهد  رارق  دوخ  اب  سپ  عاعـشلا ، تحت  رد  دوخ  نز  اب  دـنک  عامج  هکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما 
.دوش مامت  هک  نآ  زا  شیپ  مکش ،

و دوش ، طقس  دنزرف  هک  دوش  یم  نیا  ثعاب  هک  هام  رخآ  هام و  نایم  هام و  لّوا  رد  نکم  عامج  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
هتشاد عرص  ای  دشاب  هناوید  دسر  مه  هب  يدنزرف  رگا  هک  تسا  کیدزن 
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.دشاب یم  هام  رخآ  رد  ای  هام  لّوا  رد  ای  هک  تسا  نآ  رثکا  دریگ  یم  عرص  هک  ار  یسک  ینیب  یمن  دشاب ،

دوش التبم  دسر  مه  هب  هک  يدنزرف  سپ  ضیح ، رد  دوخ  نز  اب  دنک  عامج  هکره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.ار دوخ  رگم  دنکن  تمالم  سپ  یسیپ ، ای  هروخ  هب 

هب ضیح  رد  شردام  ای  دشاب  انزلا  دلو  هک  یسک  رگم  تسین  تیب  لها  ام  نمشد  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  قداص  ترـضح 
.دشاب هدش  هلماح  وا 

هب دنک ، عامج  دوخ  نز  اب  دهاوخ  یسک  نوچ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  نیدنچ  رد 
.دنکب عامج  نآ  زا  دعب  دنکب و  یعبط  شوخ  يزاب و  تسد  وا  اب  لّوا  هکلب  دورن ، وا  دزن  هب  ناغُرم  شور 

مه هب  هک  يدنزرف  تسا  نآ  میب  هک  دییوگم  نخس  عامج  تقو  رد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
زا رگید  تایاور  رد  .دشاب و  روک  دسر  مه  هب  هک  يدنزرف  تسا  نآ  میب  هک  دینکم  نز  جرف  هب  رظن  تقو  نآ  رد  و  دـشاب ، لال  دـسر 

.عامج تقو  رد  جرف  هب  ندرک  هاگن  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  ترضح  نآ 

.دننکن عامج  دنشاب  هتسب  نآ  ریغ  انح و  هب  باضخ  هک  یتلاح  رد  نز  درم و  تسا : هدش  دراو  ربتعم  ثیدح  نیدنچ  رد 

.تسین یکاب  دومرف : تسیچ ؟ دوش ، رود  نز  درم و  يور  زا  هماج  عامج  تلاح  رد  رگا  دندیسرپ : مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا 
.تسین یکاب  دومرف : تسا ؟ نوچ  دسوبب ، ار  نز  جرف  یسک  رگا  دندیسرپ : زاب 

نیا زا  یتّذل  رگم  دومرف : تسا ؟ نوچ  دنک ، رظن  وا  هب  دنک و  نایرع  ار  دوخ  نز  یسک  رگا  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
ریغ هب  اما  تسین ، یکاب  دومرف : تسا ؟ نوچ  دنک ، يزاب  دوخ  زینک  نز و  جرف  اب  تشگنا  تسد و  هب  رگا  دندیسرپ : .دشاب و  یم  رتهب 

ثیدـح رد  .تسین  یکاب  دومرف : دـنکب ؟ عامج  بآ  رد  دـناوت  یم  ایآ  دندیـسرپ : .دـنکن و  اـجنآ  رد  رگید  يزیچ  دوخ  ندـب  يازجا 
.تسین یکاب  دومرف : مامح ، رد  ندرک  عامج  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحص 

ای دوش  یم  راکانز  لفط  نآ  هک  دشاب ، لفط  هک  يا  هناخ  رد  دنکن  عامج  دوخ  زینک  نز و  اب  درم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
.دشاب راکانز  دسر ، مه  هب  ناشیا  زا  هک  يدنزرف 
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رگا تسوا ، تردـق  هضبق  رد  مناـج  هک  ییادـخ  نآ  قح  هب  دومرف : هک  تسا  لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
هک يدنزرف  دونش ، ار  ناشیا  سفن  نخس و  ای  دنیبب ، ار  ناشیا  هک  دشاب  رادیب  یصخش  هناخ  نآ  رد  دنک و  عامج  دوخ  نز  اب  یصخش 

.دشاب راکانز  دشابن و  راگتسر  دسر ، مه  هب  ناشیا  زا 

هدرپ دنتسب و  یم  ار  اهرد  دندرک و  یم  رود  ار  ناراک  تمدخ  دندومن ، یم  نانز  تبراقم  هدارا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نوچ 
.دنتخادنا یم  ار  اه 

وضو دنک ، عامج  لسغ  زا  شیپ  رگید  زینک  اب  دهاوخ  دنک و  عامج  يزینک  اب  یـسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
.دزاسب

املع نایم  روهشم  .دونش و  دنیب و  هک  دشاب  يرگید  هناخ ، رد  دنک و  یطو  زینک  اب  تسین  یکاب  تسا : هدش  دراو  حیحـص  ثیدح  رد 
.دباوخب دازآ  نز  ود  نایم  رد  هک  تسا  هورکم  اما  دباوخب ، دوخ  زینک  ود  نایم  رد  درم  تسین  یکاب  هک  تسا  نآ 

تهارک دومرف : .دـباوخب  دازآ  ود  زینک و  ود  نایم  درم  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ّقثوم  ثیدـح  رد 
.دنک عامج  هلبق  هب  ور  درم  دراد 

عامج هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  هن ، دومرف : درک ؟ دـناوت  یم  عامج  ناـیرع ، درم  اـیآ  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد  و 
.دنکن عامج  یتشک  رد  دنکن و 

هک نآ  رگم  دنک  عامج  ندرک ، لسغ  يارب  دباین  بآ  رفـس  رد  هک  یـسک  مراد  یمن  تسود  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
.دنا هدش  تمرح  هب  لئاق  املع  زا  یضعب  و  دوخ ، رب  دشاب  هتشاد  يررض  فوخ 

، دنک عامج  دنک  لسغ  هک  نآ  زا  شیپ  دشاب  هدش  ملتحم  هک  یسک  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
.ار دوخ  رگم  دنکن  تمالم  دشاب ، هناوید  دسر و  مه  هب  يدنزرف  دنکب و  رگا  دومرف : و 

رد نینچمه  دـشاب و  یم  درز  دـنک و  یم  عولط  باتفآ  هک  یتقو  رد  ندـش  بنج  تسا  هورکم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.نتفر ورف  تقو  باتفآ  يدرز 

.ندرک عامج  ناضمر  هام  لّوا  بش  رد  تسا  بحتسم  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

لخاد یسورع  نوچ  یلع ! ای  مالسلا : امهیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دومن  تیصو  هانپ  تلاسر  ترضح  تسا : لوقنم  يردخ  دیعـسوبا  زا  و 
ینک نینچ  نوچ  شاپب ، هناخ  ياهتنم  ات  هناخ  رد  زا  ار  بآ  نآ  يوشب و  ار  شیاهاپ  دنیـشنب و  ات  نکب  ار  شیاه  شفک  دوش ، وت  هناخ 

وت رب  تمحر  عون  رازه  داتفه  ادخ 
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هروخ و یگناوید و  زا  سورع  ددرگ  نمیا  دسرب و  هناخ  نآ  هشوگ  ره  هب  تکرب  نآ  هک  نآ  ات  دیآ ، دورف  سورع  رس  رب  هک  دتسرفب 
.شرت بیس  زینشگ و  هکرس و  ریش و  ندروخ  زا  زور  تفه  ات  ار  سورع  نک  عنم  .دشاب و  هناخ  نآ  رد  ات  یسیپ 

نیا ندروخ  ببـس  هب  مِحَر  اریز  دومرف : اه ؟ نیا  زا  ار  وا  منک  عنم  ببـس  هچ  هب  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ 
دوجو هب  وا  زا  دنزرف  هک  ینز  زا  تسا  رتهب  دشاب  هداتفا  هناخ  هیحان  رد  هک  يریصح  .دروآ و  یمن  دنزرف  دوش و  یم  میقع  درـس و  اه 

نآ هب  دبای  یم  هار  غامد  طبخ  هروخ و  یگناوید و  هک  هام  نایم  هام و  لّوا  رد  دوخ  نز  اب  نکم  عامج  یلع ! ای  دومرف : سپ  .دیآ  یمن 
.شنادنزرف نز و 

رگا هک  وگم ، نخـس  عامج  تقو  رد  یلع ! ای  .دوب  دـهاوخ  لوحا  دـسر  مه  هب  يدـنزرف  رگا  هک  نیـشیپ  زا  دـعب  نکم  عامج  یلع ! ای 
ندرک رظن  هک  تلاح  نآ  رد  دشوپب  مشچ  دوخ و  نز  جرف  هب  يدحا  دنکن  هاگن  و  دـشاب ، لال  هک  یتسین  نمیا  دوش  لصاح  يدـنزرف 

.دوش یم  دنزرف  يروک  ثعاب  تلاح ، نآ  رد  جرف  هب 

.دشاب هناوید  ای  ثنخم  دسر  مه  هب  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  دوخ  نز  اب  يرگید  نز  شهاوخ  توهش و  هب  یلع ! ای 

دوش و لزاـن  ود  ره  رب  نامـسآ  زا  یـشتآ  مسرت  یم  هک  دـناوخن  نآرق  دـشاب ، هدـیباوخ  شارف  رد  دوـخ  نز  اـب  بنج  هکره  یلع ! اـی 
.ار ناشیا  دنازوسب 

ره دشاب و  هتشاد  دوخ  يارب  زا  یلامتسد  وا  یـشاب و  هتـشاد  دوخ  يارب  زا  یلامتـسد  وت  هک  نآ  رگم  دوخ  نز  اب  نکم  عامج  یلع ! ای 
.دشک یم  ییادج  هب  رخآ  دوش و  یم  ادیپ  امش  نایم  رد  ینمشد  هک  دینکن  كاپ  لامتسد  کی  هب  ار  دوخ  ود ،

مود تمسق 

یم لوب  باوختخر  رب  نارخ  دـننام  دـسر  مه  هب  يدـنزرف  رگا  تسا و  نارَخ  لعف  نآ  هک  نکم  عاـمج  دوخ  نز  اـب  هداتـسیا  یلع ! اـی 
.دنک

عامج نابرق  دیع  بش  رد  یلع ! ای  .دنک  روهظ  وا  زا  رایسب  رـش  دیآ  دوجو  هب  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  رطف  دیع  بش  رد  یلع ! ای 
.دشاب هتشاد  تسد  رد  تشگنا  راهچ  ای  تشگنا  شش  دسر  مه  هب  يدنزرف  رگا  هک  نکم 

.دشاب ملظ  هدرکرس  سیئر و  ای  دشاب ، مدرم  هدنشک  دالج و  دسر  مه  هب  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  راد  هویم  تخرد  ریز  یلع ! ای 
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یناشیرپ یلاحدـب و  رد  هشیمه  دـیآ  دوجو  هب  يدـنزرف  رگا  هک  يزیوایب ، يا  هدرپ  هک  نآ  رگم  نکم  عامج  باتفآ  ربارب  رد  یلع ! ای 
.دریمب ات  دشاب 

.نتخیر نوخ  رد  دشاب  يرج  دیآ  دوجو  هب  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  هماقا  ناذا و  نایم  رد  یلع ! ای 

.دشاب لیخب  لدروک و  دسر  مه  هب  هک  يدنزرف  ینک  نینچ  رگا  هک  وضو  یب  نکم  عامج  وا  اب  دوش  هلماح  تنز  نوچ  یلع ! ای 

.دشاب یهایس  ناشن  شیور  رد  دشاب و  موش  دوش  لصاح  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  نابعش  همین  بش  رد  یلع ! ای 

رب مدرم  زا  يرایـسب  كاله  دشاب و  ناملاظ  روای  راّشع و  دسر  مه  هب  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  نابعـش  هام  رخآ  زور  رد  یلع ! ای 
.دشاب وا  تسد 

.دشاب تعدب  بحاص  هدننک و  ایر  قفانم و  دسر  مه  هب  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  ماب  تشپ  رب  یلع ! ای 

دنک فرص  قحان  هب  ار  شلام  دیآ  دوجو  هب  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  يور  یم  هک  بش  نآ  رد  يورب ، يرفـس  هب  نوچ  یلع ! ای 
روای دسر  مه  هب  يدنزرف  رگا  هک  نکم  عامج  دشاب ، هار  هزور  هس  هک  يور  يرفس  هب  رگا  و  دنا ، نیطایش  ردارب  ناگدننک  فارـسا  و 

.دشاب ناملاظ 

.دشاب ادخ  تمسق  هب  یضار  نآرق و  ظفاح  دسر ، مه  هب  يدنزرف  رگا  هک  نکب  عامج  هبنشود  بش  رد  یلع ! ای 

وبـشوخ و شناهد  دوش و  يزور  ار  وا  مالـسا  تداعـس ، زا  دـعب  دـسر  مه  هب  يدـنزرف  هبنـش و  هس  بش  رد  ینک  عامج  رگا  یلع ! ای 
.دشاب كاپ  ناتهب  تبیغ و  زا  شنابز  درمناوج و  شتسد  میحر و  شلد 

رد رگا  و  دشاب ، ءاملع  زا  یملاع  ای  تعیرـش  ماکح  زا  یمکاح  دسر ، مه  هب  يدـنزرف  هبنـش و  جـنپ  بش  رد  ینک  عامج  رگا  یلع ! ای 
ات دوشن  وا  کیدزن  ناطیـش  دسر  مه  هب  يدنزرف  دوخ و  نز  اب  ینک  یکیدزن  دشاب  نامـسآ  نایم  رد  باتفآ  هک  یتقو  هبنـش  جنپ  زور 

.نید ایند و  رد  یتمالس  دنک  یم  يزور  ار  وا  ادخ  دوش و  ریپ 
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عامج رـصع  زا  دعب  هعمج  زور  رد  رگا  .دـشاب و  وگنخـس  بیطخ و  دـسر  مه  هب  يدـنزرف  هعمج و  بش  رد  ینک  عامج  رگا  یلع ! ای 
زا دنزرف  نآ  تسه  دیما  نتفخ ، زامن  زا  دعب  هعمج  بش  رد  ینک  عامج  رگا  .دشاب و  روهـشم  نایاناد  زا  دسر  مه  هب  يدنزرف  ینک و 

.دشاب لادبَا 

رایتخا ترخآ  رب  ار  ایند  دـشاب و  رحاـس  هک  یتسین  نمیا  دـسر  مه  هب  يدـنزرف  رگا  هک  نکم  عاـمج  بش ، لّوا  تاـعاس  رد  یلع ! اـی 
.دیامن

.متخومآ لیئربج  زا  هچنانچ  زومایب ، نم  زا  ار  تیصو  نیا  یلع ! ای 

يارب زیر  ورف  يراد  هچنآ  ار : یهتنملا  هردس  دومرف  رما  یلاعت  قح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـقع  زور  رد  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
زور ات  دندرب و  ار  راثن  ناروح ، سپ  درک ، راثن  تشهب  لها  رب  رهاوج  ناجرم و  دیراورم و  زا  تشاد  هچنآ  سپ  .همطاف  ترـضح  راثن 
رتسا فافز ، بش  رد  تسا و  همطاف  ترـضح  راثن  نیا  هک  دنیوگ  یم  دنتـسرف و  یم  رگیدکی  هب  هیدـه  دـننک و  یم  ترخافم  تمایق 

.وش راوس  همطاف ! يا  دومرف : ترضح  دنتخادنا و  نآ  يور  رب  هفیطق  دندروآ و  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  بهـشا 
هب هکئالم  يادص  هار  يانثا  رد  دش و  ناور  بقع  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دیـشک و  یم  ار  رتسا  ماجل  ناملـس  و 
قح دنتفگ : دندمآ و  دورف  کلم  رازه  اب  لیئاکیم  کلم و  رازه  اب  لیئربج  دیسر ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  كرابم  شوگ 

اب هکئالم  دـنتفگ و  یم  ربکا  هَّللا  لیئاکیم  لیئربج و  سپ  .تسا  هداتـسرف  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  فافز  تهج  هب  ار  ام  یلاـعت 
.دنیوگب ربکا » هَّللا   » فافز بش  رد  هک  دش  ّتنس  ببس  نیا  هب  دندومن و  یم  تقفاوم  ناشیا 

هزیکاپ و رایسب  میروآ  یم  لمع  هب  اه  ماعط  ام  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
نوچ دزو  یم  تشهب  میـسن  یـسورع  ماـعط  رب  اریز  دومرف : .دـیآ  یمن  یماـعط  چـیه  زا  یـسورع  ماـعط  يوـب  یلو  مینک  یم  وبـشوخ 

.دوش یم  ایهم  لالح  يارب  هک  تسا  یماعط 

رابخا زا  یـضعب  رد  .دوش و  هتخپ  تشاچ  رد  ماعط  دوش و  عقاو  بش  رد  یـسورع  تسا  تنـس  تسا : هدـش  دراو  هربتعم  ثیداـحا  رد 
هتفگ ءاملع  .دراد و  تهارک  دنیابر  یم  رگیدکی  زا  دننک و  یم  تراغ  نوچ  اما  تشادرب ، ناوت  یم  ار  یسورع  راثن  تسا : هدش  دراو 

.دنرادرب مدرم  هک  دنا  یضار  شنابحاص  هک  دشاب  مولعم  نئارق  هب  هک  نتشادرب  تسا  زیاج  یتقو  دنا :

نوچ دروآ و  یم  امـش  دای  هب  ار  ایند  اریز  دیورب  رید  دنبلطب  یـسورع  هب  ار  امـش  هاگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دروآ یم  امش  دای  هب  ار  ترخآ  نوچ  دیورب  رتدوز  دنناوخب  هزانج  هب  ار  امش 
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هار رس  رب  نامـسآ و  ریز  رد  ندرک  عامج  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دننک تنعل  ار  وا  مدرم  هکئالم و  ادخ و  دنک  عامج  هار  نایم  رد  هکره  دومرف : .دننک و  ددرت  مدرم  هک 

يزور بلط  هب  دادماب  و  ناهنپ ، ندرک  عامج  ار : تلـصخ  هس  غالک  زا  دیزومایب  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.ندرک رذح  رایسب  نتفر و 

هب زاین  عامج ، يارب  ناـنز  اریز  دـنکن ، لـیجعت  دـنک  یکیدزن  دوخ  نز  اـب  دـهاوخ  یـسک  هاـگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
لها اب  دورب  سپ  دیآ  شـشوخ  دنیبب و  ینز  یـسک  هاگره  و  عامج ، زا  شیپ  دشاب  یم  اهراک  ار  نانز  هک  دنراد  تامدقم  یگدامآ و 

تعکر ود  دـشاب  هتـشادن  ینز  رگا  و  دـهدن ، هار  دوخ  لد  رب  ار  ناطیـش  تسه و  مه  نآ  اب  تسه  نیا  اب  هچنآ  هک  دـنک  عاـمج  دوخ 
وا هب  هتبلا  هک  دنک  لاؤس  ینز  ادخ  لضف  زا  سپ  دتسرفب ، دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  دیوگب و  رایـسب  ار  ادخ  دمح  دنکب و  زامن 

.دنادرگ زاین  یب  مارح  زا  ار  وا  هچنآ  دیامرف  یم  اطع 

دننک نینچ  رگا  اریز  رخ ، ود  دـننام  دـنوشن  ناـیرع  دـننک  عاـمج  نز  درم و  نوچ  تسا : لوقنم  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دنوش یم  رود  ناشیا  زا  هکئالم 

مامت لاس  هن  هک  نآ  زا  شیپ  رتخد  اب  ندرک  عامج  تسین  زیاج  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
.تسا نماض  نز ، نآ  هب  دسر  یبیع  دنکب و  رگا  سپ  دوش 

ات باـتفآ  نتفر  ورف  تقو  زا  باـتفآ و  عولط  اـت  حبـص  عولط  ناـیم  ندرک  عاـمج  تسا  هورکم  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
بش رد  دریگب و  هام  بش  نآ  رد  هک  یبش  رد  دریگب و  باتفآ  زور  نآ  رد  هک  يزور  نآ  رد  و  برغم ، فرط  یخرـس  ندش  فرطرب 

مه هب  يدـنزرف  ار  وا  سپ  تاقوا  نیا  رد  دـنک  عامج  رگا  هَّللاو  دوش ، ثداح  درز  داب  ای  خرـس  داب  ای  هایـس  داب  نآ ، رد  هک  يزور  اـی 
.تسا هدرمش  لهس  ار  یهلا  بضغ  تایآ  اریز  .دراد  تسود  هک  ار  يزیچ  دنزرف  نآ  رد  دنیبن  دسر ،

وـضو ینک ، عامج  هک  یهاوخ  ینک  لسغ  هک  نآ  زا  شیپ  تیم  نداد  لسغ  زا  دـعب  نوچ  تسا : روطـسم  مالـسلا  هیلعاـضرلا  هقف  رد 
.نکب عامج  نآ  زا  دعب  زاسب ،

اب سپ  دوش ، بلاغ  شجازم  رب  ترارح  ای  دـسر  مه  هب  ندـب  رد  يدرد  ار  یـسک  هاگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دوش نکاس  ات  دنک  عامج  دوخ  نز 

ص:123

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب ثنخم  دسر  مه  هب  هک  يدنزرف  دنک  عامج  دوخ  نز  اب  باضخ  تلاح  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
ندرک عامج  رگید  زینک  ربارب  رد  ار  زینک  اما  نکم ، عامج  رگید  دازآ  نز  ربارب  رد  ار  دازآ  نز  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما 

.تسین یکاب 

هدارا لسغ  زا  شیپ  عامج و  زا  دعب  هاگره  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.دنتخاس یم  وضو  دندرک ، یم  عامج 

.دنکن عامج  رتشگنا  نآ  اب  دنشاب ، هدرک  شقن  ادخ  مان  نآ ، رب  هک  دشاب  وا  اب  يرتشگنا  یسک  رگا  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

نانز تبراقم  تقو  رد  فافز و  بش  رد  اعد  زامن و  بادآ  مجنپ : لصف 

دزاسب وضو  نآ ، زا  شیپ  هک  وگب  دنروایب ، وت  دزن  هب  ار  سورع  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد 
وگب و یهلا  دـمح  سپ  دراذـگب ، زاـمن  تعکر  ود  هک  دـننک  رما  زین  ار  وا  هک  وـگب  نکب و  زاـمن  تعکر  ود  زاـسب و  وـضو  مه  وـت  و 
: ناوخب اعد  نیا  دـنیوگب و  نیمآ  دـنا ، هدـمآ  وا  اب  هک  ار  نانز  نآ  نک  رما  نک و  اعد  سپ  تسرفب ، دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولص 
« َمارَحلا ُهَرْکَتَو  َلالَحلا  ُّبُِحت  َکَّنِاَف  ٍفالِْتئا  ِسَنآَو  ٍعاِمتْجا  ِنَسْحَِاب  انَْنَیب  ْعَمْجاَو  اـِهب  ِینِـضْراَو  اـهاضِرَو  اـهَّدُوُو  اـهَْفِلا  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللَا  »

لـالح ادـخ  هک  ار  هچنآ  هک  دـهاوخ  یم  تسا و  ناطیـش  بناـج  زا  ینمـشد  تسادـخ و  بناـج  زا  تفلا  نادـب  دوـمرف : نآ  زا  دـعب 
.دنادرگ مدرم  عبط  هورکم  هدینادرگ ،

ریگب ار  شا  یناشیپ  يوم  يورب  سورع  دزن  هب  فافز  بش  رد  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  ثیدح  رد 
ِلآ ِهَعیِـش  ْنِم  ًاّیِقَت  ًاکَرابُم  ُْهلَعْجاَف  ًاَدلَو  اْهنِم  ِیل  َْتیَـضَق  ْنِاَف  اُهْتلَلْحَتِْـسا ، َِکتاِملَِکبَو  اُهتْذَخَا  َِکتَنامَِاب  َّمُهَّللَا  : » وگب روآ و  هلبق  هب  ور  و 

«. ًابیِصَن الَو  ًاکَرَش  ِهِیف  ِناْطیَّشِلل  ْلَعْجَت  الَو  ٍدَّمَُحم ،

ِیفَو اُهتْجَّوَزَت  َِکباتِک  یلَع  َّمُهَّللَا  : » وگب راذـگب و  شا  یناشیپ  يـالاب  رب  تسد  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
ِیف ِیل  َْتیَضَق  ْنِاَف  اهَجْرَف  ُْتلَلْحَتْسا  َِکتاِملَِکبَو  اُهتْذَخَا  َِکتَنامَا 
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تقو رد  رگا  دومرف : دوش ؟ یم  ناطیـش  كرـش  هنوگچ  دـنزرف  دیـسرپ : يوار  ٍناْطیَـش » َكَرَـش  ُْهلَعْجَت  الَو  ًاّیِوَس  ُْهلَعْجاَف  ًاْئیَـش  اهِمِحَر 
ره زا  عامج  سپ  دنک ، یم  لخاد  صخـش  نآ  دای  رکذ و  اب  ار  دوخ  رکذ  دنربن ، رگا  دوش و  یم  رود  ناطیـش  دـنربب ، ادـخ  مان  عامج 

ار ام  هکره  دومرف : تسا ؟ هدش  کیرش  یسک  رد  ناطیـش  هک  تسناد  ناوت  یم  زیچ  هچ  هب  دیـسرپ : .تسا  یکی  هفطن  دشاب و  یم  ود 
نومـضم نیا  رب  .تسا  هدـش  کیرـش  ار  وا  ناطیـش  تساـم ، نمـشد  هکره  تسا و  هدـشن  کیرـش  وا  رد  ناطیـش  دراد ، یم  تـسود 

.تسا هدش  دراو  رایسب  هصاخ  هماع و  قرط  زا  ثیداحا 

َّمُهَّللَا اُهتْذَخَا ، َِکتَنامَِابَو  اُهْتلَلْحَتْسا  َِکتاِملَِکب  َّمُهَّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  فافز  تقو  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
«. َحَرَس اّمَع  ُلئْسَت  الَو  َحار  اّمِم  ُلُکْأَت  ْكَْرفَت  ًادوُدَو ال  ًادُولَو  اْهلَعْجا 

ِهَّللا ِهَنامَا  ِیفَو  اهَجْرَف  ُْتلَلْحَتْسا  ِهَّللا  ِتاِملَِکب  : » دناوخب اعد  نیا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  تیاور  رد 
«. ِناْطیَّشِلل ًاکَرَش  ِهِیف  ْلَعْجَت  الَو  ًاّیِوَس  ًاِملْسُم  ُْهلَعْجاَو  ًاّیِقَت  ًاّراب  ُْهلَعْجاَف  ًاْئیَش  اهِمِحَر  ِیف  ِیل  َْتیَضَق  ْنِا  َّمُهَّللَا  اُهتْذَخَا ،

میظع رایـسب  دـندرک و  ناـیب  یمدآ  هـفطن  رد  ار  ناطیـش  ندـش  کیرـش  ترـضح ، تـسا : لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد 
ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  : » وـگب یـشاب  هتـشاد  عاـمج  هدارا  هاـگره  دوـمرف : دوـشن ؟ عـقاو  نیا  هک  درک  دـیاب  هچ  هک  تـفگ  يوار  .دـندرمش 

ًابیِـصَن الَو  ًاکَرَـش  ِهِیف  ِناْطیَّشِلل  ْلَعْجَت  الَف  ًهَفِیلَخ ، ِهَْلیَّللا  ِهِذه  ِیف  یِّنِم  َْتیَـضَق  ْنِا  َّمُهَّللَا  ِضْرَالاَو ، ِتاومَّسلا  ُعیَِدب  َوُه ، اَِّلا  َهِلا  ال  ِمیِحَّرلا ،
«. َكُؤآنَث َّلَج  ِهِزْجِرَو  ِناطیَّشلا  َنِم  ًیّفَصُم  ًاِصلُْخم  ًانِمُْؤم  ُْهلَعْجاَو  ًاّظَح  الَو 

.ناطیش رش  زا  ادخ  هب  دربب  هانپ  دیوگب و  هَّللا  مسب  دوشن ، کیرش  ناطیش  هک  دهاوخ  نوچ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

َناْطیَّشلا ِیْنبِّنَج  َّمُهَّللَا  ِهَّللاـِبَو ، ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـیوگب دـشاب ، هتـشاد  عاـمج  هدارا  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دناسرن ررض  وا  هب  ناطیش  دیآ ، دوجو  هب  يدنزرف  رگا  سپ  ِینَْتقَزَر » ام  َناْطیَّشلا  ِبِّنَجَو 

ِیف َْسَیل  ًاّیِکَز  ًاّیِقَت  ُْهلَعْجاَو  ًادـَلَو  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللَا  : » ناوخب اعد  نیا  ینک  عامج  هدارا  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
«. ٍْریَخ یِلا  ُهَتَِبقاع  ْلَعْجاَو  ٌناصُْقن  الَو  ٌهَدایِز  ِهِْقلَخ 
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ناشیا ماکحا  رگیدکی و  رب  رهوش  نز و  قح  : مشش لصف 

نادرم يارب  زا  تسا و  هتشادن  زیاج  تریغ  نانز  يارب  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  زا 
زا ریغ  هب  نز  يارب  زا  تسا و  هدـینادرگ  لالح  دـهاوخ  هچنآ  زینک  هعتم و  زا  نز و  راهچ  نادرم  يارب  زا  اریز  تسا ، هداد  رارق  تریغ 

رگم دنرب  یمن  کشر  تریغ و  تسا و  راکانز  ادخ  دزن  دیامن ، هدارا  ای  دـنک  بلط  رگید  رهوش  رگا  تسا ، هدرکن  لالح  رهوش  کی 
.دنشاب یمن  کشر  بحاص  هنمؤم  نانز  و  دب ، نانز 

هب تبسن  تسا  ناشیا  یتسود  يرایسب  زا  نانز  ندرب  کشر  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.نارهوش

وا لد  زا  زگره  مراد ،» یم  تسود  ار  وت  نم   » هک دوخ  نز  اب  درم  نتفگ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دور یمن  ردب 

ملـسو و هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  دمآ  ینز  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
وا ینامرفان  دنکب و  رهوش  تعاطا  هک  تسا  مزال  دومرف : نز ؟ رب  رهوش  قح  تسیچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  تفگ :

هقیاضم دـنک  وا  یکیدزن  هدارا  تقو  ره  درادـن و  وا  تصخر  یب  ّتنـس  هزور  و  دـنکن ، قدـصت  وا  تصخر  یب  وا  هناـخ  زا  و  دـنکن ،
نیمز نامسآ و  هکئالم  دورب  ردب  تصخر  یب  رگا  و  دورن ، ردب  وا  تصخر  یب  وا  هناخ  زا  و  دشاب ، رتش  نالاپ  تشپ  رب  هچرگا  دنکن ،
سک همه  زا  درم  رب  یک  ّقح  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : .ددرگرب  هناخ  هب  ات  دـننک  تنعل  ار  وا  همه  تمحر ، هکئـالم  بضغ و  هکئـالم  و 
ردـق نآ  رهوش  هب  نم  دیـسرپ : .رهوش  ّقح  دومرف : تسا ؟ رت  میظع  همه  زا  نز  رب  یک  ّقح  تفگ : .ردـپ  ّقح  دوـمرف : تسا ؟ رت  میظع 

هداتسرف تقیقح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  هب  مروخ  یم  مسق  تفگ : نز  نآ  .هن  یکی  ات  دص  زا  دومرف : دراد ؟ نم  رب  وا  هک  مرادن  قح 
.منکن رهوش  زگره  تسا ،

نز رب  رهوش  ّقح  درک : لاؤس  دـمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تمدـخ  هب  ینز  تسا : لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
زا درادن و  وا  تصخر  یب  ّتنس  هزور  هک  تسا  نآ  اه  قح  هلمج  زا  دومرف : سپ  .تفگ  ناوت  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  دومرف : تسیچ ؟

نیرتوکین هب  دورن و  نوریب  وا  تصخر  یب  هناخ 
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دادماب و ره  و  دیارایب ، ار  دوخ  اه  تنیز  نیرتهب  هب  و  دـشوپب ، ار  دوخ  ياه  هماج  نیرتوکین  و  دـنک ، وبـشوخ  ار  دوخ  شوخ ، ياهوب 
.دنکن ابا  دشاب  هتشاد  عامج  هدارا  رگا  هک  دنک  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  ماش 

.رهوش و يارب  شباوث  تسا و  نز  يارب  شهانگ  دـهدب ، رگا  دـهدن و  یـسک  هب  وا  تصخر  یب  زیچ  چـیه  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.یلب دومرف : دشاب ؟ هدرک  ملظ  وا  رب  رهوش  دنچ  ره  تفگ : نز  .دشاب  كانمشخ  وا  زا  رهوش  هک  دباوخن  بش  چیه 

وا زا  رهوش  ات  دشابن  لوبقم  شزامن  دشاب ، هدرزآ  وا  زا  رهوش  دروآ و  رـس  هب  بش  هک  ینز  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
: دومرف .دیوُشب و  دوخ  زا  ار  شوخ  يوب  نآ  ات  تسین  لوبقم  شزامن  دنکب  رهوش  ریغ  يارب  شوخ  يوب  هک  ینز  ره  و  دـشاب ، یـضار 
هک یـسک  دـشابن و  یـضار  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  هتخیرگ ، مالغ  دور : یمن  الاب  نامـسآ  هب  ناشیا  لمع  چـیه  هک  دنتـسه  سک  هس 

.دشاب هتخیوآ  دنلب  ربکت ، يور  زا  ار  دوخ  هماج 

داهج و  دنوش ، هتشک  ات  دننک  فرص  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  هک  تسا  نآ  نادرم  داهج  تسا : هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دننک ربص  ناشیا  ندروآ  تریغ  نارهوش و  رازآ  رب  هک  تسا  نآ  نانز 

نانز هک  متفگ  یم  هنیآره  دنک ، هدجس  ادخ  ریغ  يارب  یـسک  مدرک  یم  رما  رگا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
: دومرف .دهاوخ و  يو  زا  هچنآ  زا  ار  رهوش  دنک  عنم  هک  نآ  يارب  دهدن  لوط  ار  دوخ  زامن  نز  دومرف : .دننک و  هدجس  نارهوش  يارب 
ات دـننک  یم  تنعل  ار  وا  هکئـالم  هتـسویپ  دور ، باوخ  هب  رهوش  اـت  دـنک  ریخأـت  وا  دـبلطب و  تعماـجم  يارب  ار  وا  رهوش ، هک  ینز  ره 

.دوش رادیب  رهوش 

ردپ هب  یکین  ای  هوکز ، ای  جح ، رگم  داد  دناوت  یمن  رهوش  تصخر  یب  يزیچ  مه  دوخ  لام  زا  نز  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدـح  رد 
.ناشیوخ هب  ناسحا  هلص و  ای  ردام ، و 

« ما هدیدن  یکین  وت  زا  زگره  نم  : » دیوگب شرهوش  هب  هک  ینز  ره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دوش یم  فرطرب  همه  شیاه  لمع  باوث 

وا رب  دنک  يدب  رگا  دناشوپب و  ار  شندـب  دـنک ، ریـس  ار  وا  هک  تسا  نآ  درم  رب  نز  قح  تسا : هدـش  دراو  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دنک وفع  دشخب و 
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هبترم کی  زور  هس  ره  .دهدب  وا  هب  ندیلام  يارب  نغور  زور  کی  هب  زور  کی  .وا  دزن  دنکن  شُرت  ور  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
زا اتود  دهدب  شا  هماج  هبترم  راهچ  لاس  ره  رد  .دهدب  وا  هب  رابکی  هام  شـش  ره  همـسو ، انح و  دننام  گنر  .دروایب  وا  يارب  تشوگ 

.رس ندیلام  يارب  نغور  زا  دراذگن  یلاخ  ار  شا  هناخ  هک  دیاب  .ناتسبات  يارب  زا  اتود  ناتسمز ، يارب 

زا هدایز  اهدـیع  رد  .دـناروخب و  وا  هب  دـنروخ  سک  همه  هک  اه  هویم  .دـهدب و  وا  هب  توق  هنهک  نم  کی  يزور  تیز و  هکرـس و  زا 
.دریگب وا  يارب  یندروخ  رگید  تاقوا 

.نانز نامیتی و  فیعض : ود  قح  رد  ادخ  زا  دیسرتب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

، درم لایع  دومرف : .دنک و  كولس  رتهب  نانز  اب  هک  تسا  یـسک  نآ  امـش  نیرتهب  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.دنکب رتشیب  دوخ  ناریسا  هب  ناسحا  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  ناگدنب  نیرت  بوبحم  دنیوا و  ناریسا 

رد بش  دـشاب  رهـش  نآ  رد  شنز  هک  يرهـش  رد  هک  نیا  تسا  تورم  ِبحاص  ِكاله  ِبجوم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دیاین وا  دزن  دباوخب و  رگید  هناخ 

مزع فیعـض و  ناشیا  يأر  نکم ، ناـنز  اـب  تروشم  راـهنیز ! مالـسلا : هیلع  نسح  ماـما  هب  دومرف  تیـصو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هب دنسانشن و  ار  يدرم  وت  زا  ریغ  هب  هک  نک  نانچ  یناوت  ات  تسرفم و  نوریب  رادب و  هدرپ  رد  هتسویپ  ار  ناشیا  .تسا و  تسـس  ناشیا 

ناشیا لامج  نسح و  ناشیا و  يدونـشخ  ناشیا و  لاح  يارب  زا  نیا  هک  راذگم ، دراد  ناشدوخ  هب  قلعتم  هچنآ  ریغ  هب  یتمدخ  ناشیا 
نکم و لوبق  نارگید  ّقح  رد  ار  شنخـس  راد و  یمارگ  ار  شدوخ  نینچمه  و  تسین ، راکتمدـخ  تسا  لـگ  نز  هک  اریز  .تسا  رتهب 

.هدم وا  تسد  هب  رایسب  ار  دوخ  رایتخا 

هب نتـشون  دـیهدم و  اج  هناـخالاب  هفرغ و  رد  ار  ناـنز  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دینک میلعت  ناشیا  هب  ار  رون  هروس  دیهدب و  ناشیا  دای  هب  نتشر  خرچ  دینکم و  ناشیا  میلعت  ار  فسوی  هروس  دیزومایم و  ناشیا 

دینکم نانز  تعاطا  یکین  رد  دومرف : .دننک و  راوس  نیز  رب  ار  نانز  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
.دیشاب رذح  رد  ناشناکین  زا  و  ناشیا ، ناَدب  زا  دیرب  هانپ  ادخ  هب  اه ، يدب  هب  امش  هب  ندرک  رما  رد  دتفین  عمط  هب  هک  نآ  ات 
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.دینکم تعاطا  دنیوگ ، هچنآ  امش  ناشیوخ  هرابرد  دییوگم و  ناشیا  هب  يزار  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 

.تسا نوعلم  دنک  ریبدت  ینز  ار  وا  ياهراک  هک  يدرم  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

دنتفگ یم  ناشیا  هچنآ  دـندرک و  یم  تروشم  دوخ  نانز  اب  دنتـشاد ، گنج  هدارا  نوچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
رد نوگنرـس  ار  وا  ادـخ  دـنکب  دوخ  نز  تعاطا  هکره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  .دـندرک  یم  نآ  فـالخ 
اه یـسورع  اه و  مامح  هب  نتفر  يارب  هک  دبلطب  تصخر  وا  زا  دومرف : تسا ؟ مادک  تعاطا  نیا  هَّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : .دزادـنا  مّنهج 

.دریگب وا  يارب  رهوش  دشوپب و  نوریب  رد  هک  دبلط  وا  زا  كزان  ياه  هماج  دهدب و  تصخر  ار  وا  دورب و  اهازع  اهدیع و  و 

یم رگا  يوش و  یم  عفتنم  يراذگ  یم  دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  تسا ، ولهپ  جـک  ناوختـسا  لثم  نینچ ، لثم  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
ره هک  تسا  نآ  درم  رب  نز  قوقح  هلمج  زا  هک  نادـب  .ناـشیا و  ياـه  یـشوخانرب  نک  ربـص  سپ  دنکـش ، یم  ینک  تسار  یهاوـخ 

دشاب و هتـشاد  نز  دنچ  رگا  و  تسا ، بجاو  نیا  دشاب و  هتـشادن  يرذع  دـشاب و  رـضاح  رگا  دـنک ، عامج  وا  اب  هبترم  کی  هام  راهچ 
.دباوخب بش  کی  کی ، ره  رگید  ياه  نآ  شیپ  هک  تسا  بجاو  دباوخب ، بش  کی  نز  کی  شیپ 

دـشاب هتـشاد  نز  کی  هاوخ  دباوخب ، بش  کی  بش  راهچ  ره  ینز  ره  شیپ  هک  تسا  بجاو  ًاقلطم  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  یعمج  و 
عفد دوخ  ای  دشاب ، هتشاد  هک  يزینک  هک  تسا  نآ  رتهب  اما  تسین ، بجاو  اه  نیا  هعتم  زینک و  رد  و  تسا ، طوحا  نیا  هدایز و  هاوخ  و 

.تسوا و رب  شهانگ  دننک ، انز  اه  نآ  دننکن و  رگا  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  یـضعب  رد  .دهد و  رهوش  هب  ار  وا  ای  دـنکب  وا  توهش 
تسوا و صوصخم  بش  تفه  ات  تسا  هرکاب  رگا  دهاوخب ، رگید  نز  دشاب و  هتشاد  ینز  یسک  رگا  هک  تسا  نآ  املع  نایم  روهشم 

.زور هس  ات  تسا  هرکاب  ریغ  رگا 

نآ تلیضف  دنزرف و  بلط  ياهاعد  : متفه لصف 

، یمدآ تداعس  زا  دومرف : .تشهب و  ياه  لگ  زا  تسا  یلگ  حلاص  دنزرف  تسا ، لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
.درک مهاوخ  تاهابم  تمایق  رد  امش  يرایسب  هب  نم  هک  دیناسر  مه  هب  رایسب  دنزرف  دومرف : .تسا و  حلاص  دنزرف 
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لوقنم حیحـص  ثیدـح  رد  .تسا  وا  ردام  ردـپ و  ناهانگ  هرافک  دـسرب  دـنزرف  هب  هک  يا  يراـمیب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.دیـسرپ نآ  ببـس  زا  لیئربج  دـندرک ، یم  هلاـن  مالـسلا  اـمهیلع  نینمؤملاریما  لوسر و  ترـضح  دـش و  لزاـن  لـیئربج  يزور  تسا :

! دّمحم ای  تفگ : لیئربج  .میدش  يذأتم  ناشیا  هیرگ  هب  دنتشاد و  رازآ  ام  لفط  ود  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
« ُهَّللا اَِّلا  َهِلا  ال   » ناشیا هیرگ  لاس  تفه  ات  دننک ، هیرگ  ناشیا  لافطا  نوچ  هک  دزیگنارب  دنچ  يا  هعیـش  امـش  نادـنزرف  يارب  یلاعت  قح 
، ردام ردپ و  دنـسرب ، غولب  دح  هب  نوچ  سپ  ردام ، ردپ و  يارب  دشاب  شزرمآ  بلط  ناشیا  هیرگ  درذـگب ، لاس  تفه  نوچ  .دـشاب و 

.دنشابن کیرش  ناشهانگ  رد  دنشاب و  کیرش  ناشیا  باوث  رد 

ریش زا  ار  دنزرف  ات  و  شلمح ، عضو  ات  دوش  یم  هلماح  هک  يزور  زا  نز  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
دریمب نیبام  نیا  رد  رگا  دنک و  ناناملسم  زا  ناشیا  عفد  دیامن و  هطبارم  نارفاک  دح  رس  رد  هک  دراد  یـسک  باوث  لثم  دریگ ، یم  زاب 

.دراد ار  نادیهش  باوث 

ار شبحاص  هک  تشذگ  يربق  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
راگدرورپ زا  درک  لاؤس  لاح  نآ  زا  دندرک ، یمن  باذع  ار  شبحاص  تشذگ ، ربق  نامه  هب  رگید  لاس  رد  سپ  .دندرک  یم  باذـع 

نیا هب  داد ، اج  ار  یمیتی  درک و  حالصا  یهار  دیسر و  غولب  دح  هب  وا  زا  يا  هتسیاش  دنزرف  لاس ، نیا  رد  هک  دیسر  وا  هب  یحو  دوخ ؟
وا زا  دعب  هک  تسا  يدنزرف  دنام  یم  هدـنب  زا  ادـخ  يارب  هک  یثاریم  دومرف : ترـضح  سپ  .مدـیزرمآ  شدـنزرف  هدرک  هب  ار  وا  ببس 

.دنک ادخ  تدابع 

وا زا  يدنزرف  دریمب  هک  یـسک  تسا و  هدوبن  مدرم  نایم  رد  زگره  ایوگ  دریمب ، دـنزرف  یب  هک  یـسک  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.تسا هدرمن  ایوگ  دنامب 

ره و  نارسپ ، زا  تسا  رت  نابرهم  نارتخد  رب  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
ندرک محر  هلص  ندش و  وا  لاوحا  يایوج  زا  هیانک   ] دشاب وا  مرحم  دشاب و  هتشاد  یشیوخ  وا  اب  هک  ینز  هب  دناسرب  يدانم  هک  يدرم 

.دنادرگ داش  تمایق  رد  ار  وا  ادخ  .تسا ]

یم لاؤس  تمعن  زا  دهد و  یم  باوث  هنسح  رب  ادخ  دنتسه و  تمعن  نارسپ  دنتانسح و  نارتخد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
؟ وت هب  دراد  ررض  هچ  ار ، وا  یهاوخ  یمن  يا و  هدیناسر  مه  هب  يرتخد  ما  هدینش  دومرف : ار  دوخ  باحصا  زا  یکی  ترضح  نآ  .دنک 

.دوب نارتخد  ردپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و  تسادخ ، رب  شا  يزور  ار و  وا  ینک ، یم  وب  تسا  یلگ 
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رب گرم  زا  دعب  هک  دنک  يزور  ار  وا  يرتخد  درک  لاؤس  دوخ  راگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دشاب یصاع  ادخ  دزن  تمایق  رد  دشاب و  هتشادن  باوث  دنریمب  دنک و  نارتخد  گرم  يوزرآ  هکره  دومرف : .دنک  هیرگ  وا 

يارب رتخد  هک  دیسر  وا  هب  ربخ  دوب ، هتسشن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
شا يزور  ادخ  دنکفا و  یم  هیاس  وا  رب  نامـسآ  دراد و  یمرب  ار  وا  نیمز  دومرف : ترـضح  .دش  ریغتم  شگنر  تسا ، هدـش  دـلوتم  وا 

و تسا ، نارگ  شراـب  دراد  رتـخد  کـی  هکره  دومرف : .دـندرک و  دوخ  باحـصا  هب  ور  سپ  .ییوـب  یم  ار  وا  تسا  یلگ  دـهد و  یم 
، دیرادرب وا  زا  ار  اهرازآ  ریاس  داهج و  دشاب  هتشاد  رتخد  هس  هک  یسک  و  دسرب ، وا  دایرف  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دراد  رتخد  ود  هکره 
هب ادخ ! ناگدنب  يا  .دیهدب  ضرق  وا  هب  ادخ ! ناگدنب  يا  .دینک  يرای  ار  وا  ادخ ! ناگدنب  يا  دشاب ، هتـشاد  رتخد  راهچ  هک  یـسک  و 

.دینک محر  وا 

.دوش یم  بجاو  تشهب  ار  وا  دـهد ، هقفن  ار  رهاوخ  هس  اـی  رتخد  هس  هکره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  حیحـص  ثیدـح  رد 
.دوش بجاو  ار  وا  تشهب  دهد ، هقفن  مه  ار  یکی  ای  ات  ود  هکره  دومرف : نآ  زا  دعب 

ًادْرَف ِینْرَذَـت  َّمُهَّللَا ال  : » دـناوخب ار  اعد  نیا  دـسر  مه  هب  رید  دـنزرف  ار  یـسک  هاگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
ُنُکْـسَاَو ِهَدْحَولا  َنِم  ْمِِهب  ُسَنآ  ًاثانُاَو  ًاروُکُذ  ٍقْدِص  َهَِبقاع  ِیل  ْبَه  َْلب  يِرُّکَفَت  ْنَع  يِرْکُـش  ُرُـصْقَیَف  ًاشْحَو  ًادیِحَو  َنِیثِراولا  ُْریَخ  َْتنَاَو 

َکَناوْضِر اْهنِم  ِینَِغْلُبت  یّتَح  ًارْکُش  ٍهَِیفاع  ِّلُک  ِیف  ِینِطْعَا  َُّمث  ُمِظْعُم  ای  ُمیِظَع  ای  ُباّهَو  ای  ِهَمْعِّنلا  ِمامَت  َْدنِع  َكُرُکْـشَاَو  ِهَدْحَولا  َنِم  ْمِْهَیِلا 
«. ِدْهَعلِاب ٍءآفَوَو  ِهَنامَالا  ِءآدَاَو  ِثیِدَحلا  ِقْدِص  ِیف 

ُعیِمَس َکَّنِا  ًهَبِّیَط  ًهَّیِّرُذ  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  : » دناوخب ار  هیآ  ود  نیا  هدجـس  رد  دنزرف  بلط  يارب  دومرف : رگید  نسح  ثیدح  رد 
[. هیآ 89 ءایبنا /  « ] َنیثِراْولا ُْریَخ  َْتنَاَو  ًادْرَف  ینْرَذَت  ِّبَر ال  [ » هیآ 38 نارمع / لآ  « ] ِءاعُّدلا

لوط ار  دوجـس  عوکر و  دـنکب و  زاـمن  تعکر  ود  هعمج  زاـمن  زا  دـعب  دوش ، هلماـح  شنز  دـهاوخ  هکره  دومرف : رگید  تیاور  رد  و 
ًهَیّرُذ َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَه  َّمُهَّللَا  َنیثراْولا  ُْریَخ  َْتنَاَو  ًادْرَف  ینْرَذَت  ِّبَر ال  اّیِرَکَز  ِِهب  ََکلأَس  اِمب  َُکلأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب سپ  دـهدب ،

الَو ًایِکَز  ًاکَرابُم  ًامالُغ  ُْهلَعْجاَف  ًاَدلَو  اهِمِحَر  ِیف  َْتیَضَق  ْنِاف  اُهتْذَخَا  َِکتَنامَا  یفَو  اُهْتلَلْحَتِْـسا  َکِمْـسِاب  َّمُهَّللَا  ِءاعُّدلا ، ُعیمَـس  َکَّنِا  ًهَبِّیَط 
«. ًابیِصَن الَو  ًاکَرَش  ِهیف  ِناطیَّشِلل  ْلَعْجَت 

ص:131

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


ای زور  ره  رد  دومرف : .دوش  یمن  دنزرف  ارم  هک  درک  ضرع  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هب  یبلک  شربا  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دیوگب ِهَیِلا » ُبُوتَاَو  ّیبَر  َهَّللاُرِفْغَتْسَا   » هک تسا  نآ  رتهب  و  نک ، رافغتسا  هبترم  دص  بش  ره 

ِهَیِلا ُبُوتَاَو  ّیبِر  َهَّللاُرِفْغَتْسَا  تبون  هد  سپ  ِهَّللا » َناْحبُس   » تبون داتفه  ماش  حبـص و  ره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
لمع نیا  هب  ریثـک  عمج  هک  دـیوگ  یم  يوار  .دـیوگب  ِهَیِلا » ُبُوـتَاَو  ّیبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَا   » تبوـن کـی  سپ  ِهَّللا » ناْحبُـس  تبوـن  ُهن  سپ 

.درک ناوت  یم  افتکا  اهنت  َهَّللا » ُرِفْغَتْسَا   » نتفگ هب  اه  نیا  زا  کی  ره  رد  .دندیناسر و  مه  هب  رایسب  نادنزرف  دندرک و  تموادم 

یبش رگا  نکب و  رافغتـسا  هبترم  دـص  رحـس  ره  رد  دـنزرف  يارب  زا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  رگید  تیاور  رد 
هدارا نوچ  دومرف : .دوش  یمن  دنزرف  ارم  هک  درک  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  رگید  صخـش  .نک و  اضق  رگید  تقو  رد  ینک  شومارف 

«. ًادَّمَُحم ُُهْتیَّمَس  ًارَکَذ  ینَْتقَزَر  ْنِا  َّمُهَّللَا  : » وگب ینک  عامج 

.دوش یمن  دنزرف  ارم  مرامیب و  هشیمه  هک  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تمدـخ  هب  یـصخش  تسا ؛ لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دیناسر مه  هب  رایسب  نادنزرف  دش و  حیحص  شندب  درک ، نانچ  .نک  دنلب  نتفگ  ناذا  هب  ادص  دوخ ، هناخ  رد  دومرف :

: دومرف ترـضح  .دوش  یمن  دنزرف  ارم  هک  درک  تیاکـش  یـصخش  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد 
َبَهَذ ِْذا  ِنوُّنلااَذَو  : » دـنک یم  يزور  يدـنزرف  ار  وت  ادـخ  هَّللا  ءاـش  نا  ناوخب ، ار  هیآ  هس  نیا  يورب ، دوـخ  نز  دزن  هب  یهاوـخ  نوـچ 
ِّمَغلا َنِم  ُهاْنیََّجنَو  َُهل  اْنبَجَتْـساَف  َنیِِملاّظلا  َنِم  ُْتنُک  یِّنِا  َکَناْحبُـس  َْتنَا  ّاِلا  َهِلا  ْنَا ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يدانَف  ِْهیَلَع  َرِدـْقَن  َْنل  ْنَا  َّنَظَف  ًابِـضاغُم 

[. 87 هیآ 89 -  ءایبنا /  « ] َنِیثِراولا ُْریَخ  َْتنَاَو  ًادْرَف  ِینْرَذَت  ِّبَر ال  ُهَّبَر  يدان  ِْذا  اّیَرَکَزَو  َنِینِمؤُْملا  یِْجُنن  َِکلذَکَو 

وا ادخ  دنک  نینچ  رگا  و  درک » مهاوخ  مان  یلع  دوشب  دنزرف  ارم  رگا   » هک دنک  تین  دوشن ، دـنزرف  ار  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دنک يزور  يرسپ  ار 

ترخآ ایند و  ریخ  دنزرف و  لام و  زا  دهاوخ  هچره  دناوخب  رایـسب  ار  اعد  نیا  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 
یتْوَم َدَْعب  یلُرِفْغَتْـسَیَو  یتویَح  ِیف  یُنثِرَی  ًِاّیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْلَعْجاَو  َنیثِراْولا  ُْریَخ  َْتنَاَو  ًادْرَف  ینْرَذَت  ِّبَر ال  : » دیامرف اطع  وا  هب  ادخ 
دنزرف يارب  زا  و  ُمیحَّرلا » ُروُفَْغلا  َْتنَا  َکَّنِا  َکـَیِلا  ُبُوتَاَو  َكُرِفْغَتْـسأ  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ًابیِـصَن  ِهیف  ِناـطیَّشِلل  ْلَـعْجَت  ـالَو  ًاـّیِوَس  ًاـْقلَخ  ُْهلَعْجاَو 

.دناوخب اعد  نیا  هبترم  داتفه 
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هیآ نک و  هلبق  هب  ار  وا  يور  درذـگب ، وا  رب  هام  راهچ  دـشاب و  یلمح  ار  ینز  هاـگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
نینچ نوچ  .مدرک  مان  دّمحم  ار  وا  نم  ایادخ ! ینعی  ًادَّمَُحم » ُُهْتیَّمَس  ْدَق  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » وگب نزب و  وا  يولهپ  رب  تسد  ناوخب و  یـسرکلا 

.دشخب وا  هب  دهاوخ ، رگا  ادخ  دنکن  مان  رگا  دشاب و  كرابم  دنک  مان  دّمحم  ار  وا  رگا  سپ  دنادرگ ، رسپ  ار  دنزرف  نآ  ادخ  دنک 

.دوش رسپ  وا  دنک ، مان  یلع  ای  دّمحم  ار  وا  هک  دنک  مزع  دشاب و  هتشاد  یلمح  وا  نز  هکره  تسا : هدش  دراو  ربتعم  ثیدح  دنچ  رد 

.دشاب رتزارد  شرمع  هک  نک  مان  یلع  ار  وا  تسا : نآ  رگید  ثیدح  رد 

دنزرف یمک  درک  تیاکش  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  هّمئألا  ّبط  باتک  رد 
زا دعب  وگب و  َهّللا » ُرِفْغَتْسَا   » هبترم داتفه  و  ِهَّللا » َناْحبُس   » هبترم داتفه  نتفخ  زامن  حبص و  زامن  زا  دعب  زور  هس  دومرف : ترضح  نآ  ار ،

لَعْجَیَو ٍتاّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  َنِیَنبَو  ٍلاْومَِاب  ْمُکْدِدُمیَو  ًارارْدِم  ْمُکیَلَع  َءامَّسلا  لِسُْری  ًاراّفَغ  َناک  ُهَّنِا  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتِْـسا  : » ناوخب ار  نیا  نآ 
یم اطع  وت  هب  دشاب  تسرد  شتقلخ  هک  يرسپ  ادخ  هک  نک  عامج  دوخ  نز  اب  موس  بش  رد  سپ  [ 10 هیآ 12 -  حون /  « ] ًاراْهنَا ْمَُکل 

.دیامرف

تـشه هَّللا ! لوسر  نبای  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دزن  هب  یـصخش  تسا : هدرک  تیاور  همکحلا  رداون  باتک  رد 
بناج رب  ار  دوخ  تسار  تسد  ینیشنب  نز  ياپ  نایم  رد  هک  یتقو  دومرف : ترضح  .ما  هدیدن  يرـسپ  يور  ما و  هدیناسر  مه  هب  رتخد 

رد سپ  دوش  رهاظ  لمح  رثا  نوچ  و  نک ، عاـمج  نآ  زا  دـعب  ناوخب و  تبون  تفه  ار  هاـنلزنأ » اـّنإ   » هروس راذـگب و  نز  فاـن  تسار 
رسپ تفه  مدرک و  نینچ  تفگ : درم  نآ  .ناوخب  ار  هانلزنأ » ّانإ   » هروس هبترم  تفه  راذگب و  نز  فان  تسار  بناج  رب  تسد  اه  بش 

.درک يزور  نم  هب  ادخ  مه  یپ 

.دیوگ رایسب  رافغتسا  هک  دیاب  دهاوخ ، دنزرف  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا 

لفط نداهن  مان  تدالو و  زور  بادآ  لمح و  ماّیا  ماکحا  : متشه لصف 

.دشاب رت  فاص  دنزرف  گنر  رتوبشوخ و  شدنزرف  ات  دروخب  ِْهب  هلماح  نز  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
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بطر هک  دیاب  دروخب  هدـییاز  نز  هک  يزیچ  لّوا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب 
: دنتفگ .دروخب  بطر  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ندییاز  زا  دعب  دومرف : مالـسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  هب  یلاعت  قح  هچنانچ  دشاب 

دـشاب هک  ییاـهامرخ  زا  هناد  هن  دـشابن  رگا  دروـخب و  هنیدـم  ياـهامرخ  زا  اـمرخ  هناد  ُهن  دوـمرف : دـنک ؟ هچ  دـشابن  بطر  تقو  رگا 
دنزرف دروخب ، بطر  هک  هدییاز  هزات  ینز  ره  هک  دـنگوس  مدوخ  لالج  تّزع و  هب  هک  دـیامرف  یم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دروخب ،

.منادرگ رابدرب  ار  وا 

دنزرف هک  نآ  ات  دیناروخب  ینرب  يامرخ  دنزرف ، تدالو  زا  دعب  ار  نانز  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دوش رابدرب  كریز و 

رد لفط  هک  یتسرد  هب  رُدنُک ، دیناروخب  هلماح  نانز  رب  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
شنیرس دشاب  رتخد  رگا  دوش و  یم  عاجش  دشاب  رسپ  رگا  دوش و  یم  دایز  شلقع  مکحم و  شلد  دوش ، وا  ياذغ  رُدنُک  ردام ، مکش 

.دشاب یم  زیزع  رهوش  دزن  نیا  ببس  هب  گرزب و 

هناخ زا  ار  نانز  دومرف : یم  دش ، یم  نز  لمح ] عضو   ] تدالو تقو  نوچ  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.دتفین لفط  تروع  رب  نز  رظن  هبترم  لّوا  هک  دینک  نوریب 

شتقلخ هک  دیسرپ  یم  لّوا  هکلب  رتخد ، ای  تسا  رـسپ  هک  دیـسرپ  یمن  دنداد ، یم  دنزرف  تراشب  ترـضح  نآ  هب  نوچ  تسا : لوقنم 
ًاْئیَـش یِّنِم  ُْقلْخَی  َْمل  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْـمَْحلَا  : » دوـمرف یم  تسین  شتقلخ  رد  یبـیع  تسا و  تسرد  هک  دـنتفگ  یم  رگا  سپ  تسا ؟ تسرد 

«. دشاب بویعم  حیبق و  هک  ار  يدنزرف  دیرفاین  نم  زا  هک  ار  دنوادخ  ساپس  ًاهوُشَم ؛

هرطق ود  نک و  لح  بآ  رد  ریگب و  ریشواج  زا  یسدع  ردق  هب  دوش  دلوتم  دنزرف  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هک نآ  زا  شیپ  وگب ، هماقا  شپچ  شوگ  رد  وگب و  ناذا  شتـسار  شوگ  رد  زیرب و  شپچ  ینیب  رد  هرطق  کی  لفط و  تسار  ینیب  رد 

.دناسرن ررض  ار  وا  نایبصلا  ما  دسرن و  وا  هب  سرت  زگره  ینک  نینچ  رگا  هک  دنربب ، ار  شفان 

هناوید دسرن و  وا  هب  ناینج  ررض  زگره  هک  دنیوگب  شتـسار  شوگ  رد  هماقا  هک  دییوگب  ار  يرگید  ای  هلباق  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دوشن

.دییوگب ششوگ  رد  هماقا  دیرادرب و  تارف  بآ  هب  ار  لفط  ماک  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 
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بآ هب  دشابن  تارف  بآ  رگا  دیرادرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  تارف و  بآ  هب  ار  شماک  تسا : هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 
.دیرادرب ناراب 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ترـضح  هک  دـیرادرب  اـمرخ  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  ماـک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  اب  درک  نینچ 

رد هماقا  وا و  تسار  شوگ  رد  ناذا  هک  دیاب  دوش  دلوتم  وا  زا  يدـنزرف  هکره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 
.ناطیش ّرش  زا  تسا  وا  هدنراد  هاگن  هک  دیوگب  وا  پچ  شوگ 

تنس ندیچیپ و  درز  هماج  رد  تدالو  يادتبا  رد  ار  لفط  تسا  هورکم  هک  دوش  یم  رهاظ  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  تدالو  ثیدح  زا 
.دنچیپ دیفس  هماج  رد  هک  تسا 

زا ار  وا  دهد  یم  ناما  هک  دیرادرب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هب  ار  دوخ  لفط  ماک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.اهالب اهدرد و 

َکَقَزَر : » تفگ دوب و  هدرک  اطع  وا  هب  ادخ  هک  يرسپ  يارب  دومرف  تینهت  ار  یـصخش  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هب ار  دنزرف  هک  يدنوادخ  نآ  رکش  ار  وت  دنک  يزور  ادخ  ُهَِّرب ؛ َکَقَزَرَو  ُهَّدُشَا  ِِهب  َغََلبَو  ِبوُهْوَملا  ِیف  ََکل  َكَرابَو  ِبِهاولا  َرْکُش  ُهَّللا 

، وا یکین  ار  وت  دنک  يزور  دناسرب و  توق  تیاهن  هب  ار  وا  تسا و  هدیـشخب  وت  هب  هچنآ  رد  وت  يارب  دهد  تکرب  تسا و  هدیـشخب  وت 
.تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  رایسب  دنس  هب  تارابع  نیا  هب  کیدزن  و  دشاب .» راکوکین  وت  هب  ینعی 

، ندییاز درد  دوش  راوشد  نز  رب  هاگره  تسا ؛ هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  رئارس  باتک  رد  هللا  همحر  سیردا  نبا 
: تسا نیا  تایآ  .دنک  زاب  دوشب  لمح  عضو  نوچ  شتسار و  نار  رب  ددنبب  نامسیر  هب  ار و  تایآ  نیا  تسوپ ، رد  وا  يارب  زا  دسیونب 
« اهیحُـض ْوَا  ًهَّیِـشَع  ّاِلا  اُوثَْبلَی  َْمل  اـهَنْوَرَی  َمْوَی  مُهَّنًاَـک  [» هیآ 35 فاقحا /  «] ٍراـهَن ْنِم  ًهَعاـس  اـِّلا  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَـعُوی  اـم  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَـک  »

[. هیآ 35 / نارمع لآ  «} ًارَّرَُحم ِینَْطب  ِیف  ام  ََکل  ُتْرَذَن  یِّنِا  ِّبَر  َنارْمِع  ُهَاَْرما  َِتلاق  ِْذا  [ » هیآ 46 تاعزان /  ]

، ندییاز درد  زا  نم  نز  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : هدرک  تیاور  هّمئألا  ّبط  باتک  ّفلؤم 
َْلبَق ُِّتم  ِینَْتَیلای  َْتلاق  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِج  یِلا  ُضاخَملا  اهَئاجأَف  : » ناوخب وا  رب  ار  هیآ  نیا  ورب  دومرف : ترضح  .تسا  هدش  ندرم  رب  فرـشم 

« ًاِّینَج ًاَبَطُر  ِْکیَلَعِْطقاُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  ِکَیِلا  يِّزُهَو  اّیِرَـس  ِکَتْحَت  ِکُّبَر  َلَعَجْدَق  ِینَزْحَتّالَا  اِهتْحَت  ْنِم  اهیدانَف  ًاّیِْـسنَم  ًایْـسَن  ُْتنُکَو  اذـه 
َلَعَجَو ًاْئیَش  َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَُّما ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَا  ُهَّللاَو  : » وگب دنلب  زاوآ  اب  سپ  [ 23 هیآ 25 -  / میرم }
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نوچ ِهَّللا .» ِنْذِِاب  ْجُرُْخا  ُقَلَّطلا  اَهُّیَا  ْجُرُْخا  ُقَلَّطلا  اَهُّیَا  ْجُرُْخا  َِکلذَک  [ » هیآ 78 لحن /  « ] َنورُکْشَت ْمُکَّلََعل  َهَِدْئفَالاَو  َراْصبَالاَو  َعْمَّسلا  ُمَُکل 
نیا ندـییاز ، يراوشد  يارب  تسا : هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  دنـس  هب  .ادـخ  يرای  هب  دـبای  یم  تاجن  تعاـس  رد  یناوخب ،

: دنشاپب شجْرف  مکش و  رب  دنهدب و  نز  نآ  دروخ  هب  دنیوُشب و  هاچ  بآ  اب  دنسیونب و  نارفعز  کشم و  هب  هزیکاپ  فرظ  رد  ار  تایآ 
ٌغالَب ٍراهَن  ْنِم  ًهَعاس  ّاِلا  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَـعُوی  ام  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  [ » هیآ 46 تاعزان /  « ] اهیحُض وا  ًهَّیِـشَع  ّاِلا  اُوثَْبلَی  َْمل  اهَنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  »

َقیِدْصَت ْنِکلَو  يرَتُْفی  ًاثیِدَح  َناکام  ِباْبلَالا  ِیلوُِال  ٌهَْربِع  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناک  ْدََقل  [ » هیآ 35 فاقحا /  « ] َنوُقِسافلا ُمْوَقلا  اَِّلا  ُکَلُْهی  ْلَهَف 
[. هیآ 111 فسوی /  « ] َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًهَمْحَرَو  ًيدُهَو  ْیَش ٍء  ِّلُک  َلیِصْفَتَو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا 

هک یتقو  رد  دنـسیونب و  يذغاک  رد  هلماح  يارب  زا  ار  تایآ  نیا  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  دنـس  هب 
نوچ دـندنبب ، نز  نآ  رمک  رب  دـننزن و  هرگ  اما  دـنچیپب  نآ  رب  يزیچ  دوش ، یم  وا  لمح  عضو  هاـم  نآ  رد  هک  یهاـم  رد  دوش  لـخاد 

َا َو : » تسا نیا  تایآ  .دنراذگن  وا  هب  تعاس  کی  دنیاشگب و  يدوز  هب  ندییاز  زا  دعب  دسرن و  وا  هب  ندییاز  رازآ  درد و  دـننک  نینچ 
ٌهَیآَو [ » هیآ 30 / ءایبنا «] َنُونِمُْؤی الَفَا  ٍّیَح  ْیَـش ٍء  َّلُک  ِءآملا  َنِم  اْنلَعَجَو  امُهانْقَتَفَف  ًاْقتَر  اـتَناک  َضْرَـالاَو  ِتاومَّسلا  َّنَا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْمل 

َداع یّتَح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَق  َرَمَقلاَو  ِمِیلَعلا ، ِزیِزَعلا  ُریِدـْقَت  َِکلذ  اَهل  ٍّرَقَتْـسُِمل  يِرْجَت  ُسْمَّشلاَو  َنوُِملْظُم ، ْمُهاذِاَف  َراهَّنلا  ُْهنِم  ُخَلْـسَن  ُْلیَّللا  ُمَُهل 
ْمُهَتَیّرُذ اْنلَمَح  ّانَا  ْمَُهل  ٌهَیآَو  َنوُحَبْـسَی ، ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُکَو  ِراهَّنلا  ُِقباس  ُْلیّللا  َالَو  َرَمَقلا  َكِرُْدت  ْنَا  اَهل  یِغَْبنَی  ُسْمَّشلاَال  ِمیِدَقلا ، ِنوُجْرُعلاَک 

یِلا ًاعاتَمَو  اّنِم  ًهَمْحَر  ّاِلا  َنوُذَْـقُنی ، ْمُهـالَو  ْمَُهل  َخیِرَـصالَف  ْمُْهقِْرُغنْأَـشَن  ْنِاَو  َنُوبَکْرَی ، اـم  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  اـنْقَلَخَو  َنوُحْـشَملا ، ِکـْلُفلا  ِیف 
هیآ 51] / سی « ] َنُولِْسنَی ْمِهِّبَر  یِلا  ِثادْجَالا  َنِم  ْمُه  اذِاَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفنَو  [ » 37 هیآ 44 -  سی /  «] ٍنیِح

« َنوُقِـسافلا ُمْوَقلا  اَِّلا  ُکَلُْهی  ْلَهَف  ٌغالَب  ٍراهَن  ْنِم  ًهَعاس  ّاِلا  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَعُوی  ام  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  : » دسیونب ار  تایآ  نیا  ذـغاک  تشپ  و 
هیآ 46] تاعزان /  « ] ًاهیحُض ْوَا  ًهَّیِشَع  ّاِلا  اُوثَْبلَی  َْمل  اهَنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  [ » هیآ 35 فاقحا /  ]

نیرتهب و  هَّللا ، دبع  لثم  دنک  ادخ  یگدـنب  رب  تلالد  هک  تسا  یمان  اه  مان  نیرت  تسار  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
.تسا مالسلا  مهیلع  ناربمغیپ  مان  اه  مان 

اب تمایق  رد  دوش و  یم  طقـس  يراذگن  مان  رگا  دیراذگب و  مان  ردام  مکـش  رد  ار  دنزرف  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  و  یتشاذگن ؟ مان  ارم  ارچ  هک  دیوگ  دوخ  ردپ 
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یلص لوسر  ترضح  زا  دعب  هک  تسا  يدنزرف  نآ  نسحم  .تشاذگ و  مان  مکش  رد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دنزرف  نسحم ،
.درک دیهش  ار  وا  هنعللا -  هیلع  رمع -  هک  دوب  مکش  رد  زونه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

.دراذگب یکین  مان  ار  وا  هک  تسا  نآ  دنک  یم  دوخ  دنزرف  اب  ردپ  هک  یکین  لّوا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 

یمـسم نم  مان  هب  ار  کی  چـیه  دـیآ و  دوجو  هب  وا  يارب  زا  دـنزرف  راـهچ  هکره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.تسا هدرک  افج  ارم  دزاسن ،

دّمحم مان  هناخ  نآ  رد  هک  دوش  یمن  يا  هناخ  لخاد  ییاونیب  رقف و  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دشاب هدوب  همطاف  ای  هَّللا  دبع  ای  بلاط  ای  رفعج  ای  نیسح  ای  نسح  ای  یلع  ای  دمحا  ای 

؟ ار وا  منک  مان  هچ  تسا ، هدیسر  مه  هب  يرسپ  ارم  تفگ : دمآ و  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.تسا هزمح  نآ  هک  نم  دزن  اه  مان  نیرتهب  هب  ار  وا  نک  مان  دومرف :

: دیسرپ وا  زا  ترضح  دمآ  نوریب  یلفط  متفر ، یـصخش  هناخ  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  اب  تفگ  تسا : لوقنم  هللا  همحررباج  زا 
یمکحم هریظح  رد  ناطیـش  زا  ار  دوخ  دومرف : ترـضح  .یلعوبا  تفگ : يراد ؟ تینک  هچ  دندیـسرپ : .دّـمحم  تفگ : يراد ؟ مان  هچ 

دونـشب هک  نآ  ات  دوش ، یم  بآ  یلع » ای  دّمحم  ای  : » دننک یم  زاوآ  ار  یـسک  دونـش  یم  ناطیـش  هاگره  هک  یتسرد  هب  يا ، هدروآرد 
.دنک یم  رخف  دوش و  یم  داش  ام ، نانمشد  زا  یکی  مان  هب  دننک  یم  زاوآ  ار  یسک  هک 

، دشاب كرابم  دومرف : .تسا  هداد  يرسپ  نم  هب  ادخ  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
هک نآ  ات  دنتفگ  یم  ار  دّمحم »  » مسا ررکم  دندروآ و  دورف  نیمز  بناج  هب  ار  رـس  ترـضح  .دّـمحم  تفگ : ار ؟ وا  يا  هدرک  مان  هچ 

يادـف نیمز  لها  عیمج  مردام و  ردـپ و  مناـنز و  منادـنزرف و  مدوخ و  ناـج  دومرف : سپ  .دـسرب  نیمز  هب  ناـشیا  يور  دـش  کـیدزن 
يا هناخ  چیه  هک  نادب  ناسرم و  وا  هب  دب  نزم و  ار  وا  هدم و  مانشد  ار  وا  يا  هدرک  یکرابم  مان  نینچ  ار  وا  نوچ  .داب  لوسر  ترضح 

.دننادرگ یم  رهطم  سدقم و  ار  هناخ  نآ  زور  ره  هک  نآ  رگم  دشاب  دّمحم  مسا  نآ  رد  هک  تسین 
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میکح مکح و  مسا  هب  نتشاذگ  مان  زا  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدش  دراو  ثیدح  نیدنچ  رد 
یـسیعوبا و هینک : راهچ  زا  دومرف  یهن  .تسا و  دـلاخ  کلام و  ثراح و  ادـخ ، دزن  اه  مان  نیرت  نمـشد  دومرف : و  کلام ، دـلاخ و  و 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  قفاوم  ود  ره  هینک  مان و  هک  دشاب ، دّمحم  مان  یتقو  رد  مساقلاوبا  کلاموبا و  مکحلاوبا و 
.دشابن

هللا یلص  لوسر  ترضح  زا  .تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  صوصخم  هک  دننکن  مان  نیـسای » : » تسا هدش  دراو  ثیدح  رد 
ای دـشاب  دّـمحم  شمان  هک  دـشاب  یـسک  ناشیا  نایم  رد  تروشم و  يارب  دـنوش  عمج  هک  یهورگ  ره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع 
ار وا  دـینک ، مان  دّـمحم  هک  ار  يدـنزرف  : دومرف .دریگ  یم  رارق  نآ  رب  ناـشیا  يأر  تسا  ریخ  هچنآ  هتبلا  دـمحا ، اـی  دومحم  اـی  دـماح 

ماـن ناـشیا  ناـیم  هک  یتـیب  لـها  ره  دوـمرف : .دـینکم و  شرت  وا  يوـس  هب  ور  دـییاشگب و  سلجم  رد  وا  يارب  زا  اـج  دـیراد و  یمارگ 
.یکاپ سدق و  هب  ناشیا  رب  دنک  اعد  هک  دتسرف  یم  یکلم  نیسپ ، حبص و  زور  ره  یلاعت  قح  هتبلا  دشاب  يربمغیپ 

ّتنـس تدالو  تقو  رد  هک  یلامعا  هلمج  زا  هک  نادب  .دـینکب و  نییعت  متفه  زور  رد  ار  مان  تسا : روکذـم  مالـسلا  هیلعاضرلا  هقف  رد 
زا ار  لفط  نیا  مهد  یم  لسغ  : » دـنک تین  هک  تسا  نآ  طوحا  و  دـنناد ، یم  بجاو  یـضعب  تسا و  لفط  نداد  لـسغ  تسا ، دّـکؤم 

.ار شپچ  بناج  نآ  زا  دعب  ار و  شتسار  بناج  نآ ، زا  دعب  دیوشب و  لّوا  ار  شرس  و  ادخ » ياضر  يارب 

کی ره  بادآ  ندیشارت و  رس  ندرک و  هقیقع  : مهن لصف 

رد هک  تسا  نآ  رتهب  و  دنناد ، یم  بجاو  املع  زا  یضعب  دشاب و  نآ  رب  رداق  هک  یـسک  رب  تسا  دّکؤم  ّتنـس  دنزرف  هقیقع  هک  نادب 
.تسا ّتنس  شدوخ  رب  رمع  رخآ  ات  غولب  زا  دعب  تسا و  ّتنس  ردپ  رب  لفط ، غولب  ات  دنک  ریخأت  رگا  دوش و  عقاو  متفه  زور 

لوقنم رایـسب  ثیداحا  رد  .دـناسر  مه  هب  يدـنزرف  وا  هک  یـسک  رب  تسا  بجاو  هقیقع  تسا : هدـش  دراو  رایـسب  هربتعم  ثیداـحا  رد 
.تسا اهالب  عاونا  ندرم و  ضرعم  رد  وا  دننکن ، رگا  ینعی  تسا  هقیقع  ورگ  رد  دنزرف  تسا :
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مه هب  هک  نآ  زا  دعب  دشاب ، ریقف  هک  یسک  دشاب و  ینغ  هک  یسک  رب  تسا  مزال  هقیقع  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
يزجم هقیقع  زا  دننکب  وا  يارب  ینابرق  هک  یتقو  ات  دننکن  وا  يارب  هقیقع  رگا  و  تسین ، يزیچ  وا  رب  دناسرن  مه  هب  رگا  دنکب و  دناسر 

.تسا

یم هچ  دـماین  تسد  هب  هقیقع و  يارب  يدنفـسوگ  میدرک  بـلط  اـم  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  هـک  تـسا  لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
ناویح نوخ  نتخیر  ماعط و  ندیناروخ  دراد  یم  تسود  ادخ  هک  دیبایب  ات  دینک  بلط  هن ، دومرف : ار ؟ شتمیق  مینک  قدـصت  دـییامرف ،

.ار هقیقع 

درادن هقیقع  دریمب  رهظ  زا  شیپ  رگا  دومرف : درک ؟ دیاب  یم  شا  هقیقع  دریمب  متفه  زور  رد  هک  يدنزرف  دندیـسرپ : رگید  ثیدح  رد 
.دننکب هقیقع  دریمب  رهظ  زا  دعب  رگا  و 

تسا هدرک  هقیقع  نم  يارب  مردپ  هک  مناد  یمن  درک : ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  هب  تسا : لوقنم  دیزی  نب  رمع  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.درک هقیقع  ار  دوخ  يریپ  رد  وا  سپ  .نکب  هقیقع  دومرف : هن ؟ ای 

يوم دنـشارت و  یم  رـس  دننک و  یم  هقیقع  دنراذگ و  یم  مان  متفه  زور  رد  ار  دنزرف  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  نسح  ثیدح  رد 
یم ندـییاز ، رد  تسا  هدرک  ددـم  هک  هلباـق  يارب  ار  هقیقع  نار  اـپ و  دـننک و  یم  قدـصت  ار  هرقن  نآ  دنـشک و  یم  هرقن  اـب  ار  شرس 

.دننک یم  قدصت  دنهد و  یم  مدرم  دروخ  هب  ار  یقاب  دنتسرف و 

مان و  يرتش ، ای  دنفسوگ  متفه  زور  رد  ینک ، یم  هقیقع  دوش  دلوتم  وت  يارب  يرتخد  ای  يرسپ  هاگره  دومرف : رگید  ّقثوم  ثیدح  رد 
.نک قّدصت  هرقن  الط و  شرس  يوم  نزو  هب  متفه و  زور  رد  شارتب  ار  شرس  و  راذگب ،

هب هک  دنهد  یم  ردام  هب  ار  نآ  دشاب ، هدییاز  هلباق  یب  رگا  و  دنهد ، یم  هلباق  هب  ار  دنفـسوگ  عبر  تسا : هدـش  دراو  رگید  ثیدـح  رد 
یمن هقیقع  تشوگ  زا  دوخ  و  تسا ، رتهب  دـشاب  هدایز  دـنچ  ره  دـهدب و  ناناملـسم  زا  سک  هد  دروخ  هب  ًالقا  دـهدب ، دـهاوخ  هکره 

.دنهد یم  وا  هب  دنفسوگ  عبر  تمیق  دشاب  هیدوهی  نز  هلباق  رگا  و  دروخ ،

زب ای  دنفسوگ  ای  رتش  ای  هقیقع  هک  تسا  نآ  املع  نایم  روهـشم  .دنهد  یم  دنفـسوگ  ثلث  هلباق ، هب  تسا : هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 
.دشاب یم 

مالسلا امهیلع  نینسح  شوگ  رد  ناذا  تدالو ، زور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
ار دنفسوگ  ياپ  هلباق  هب  و  دندرک ، هقیقع  ناشیا  زا  متفه  زور  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دنتفگ و 
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دیاب یم  .تسا و  رتهب  دشاب  مامت  هام  تفه  رگا  دشاب و  تفه  رد  ای  ههام  شـش  ًالقا  دشاب  رتش  رگا  هک  دیاب  .یفرـشا و  کی  اب  دـنداد 
رایسب دشاب و  هدیربن  ششوگ  دشاب و  هتسکشن  شخاش ، زغم  دنشاب و  هدیلامن  هک  تسا  نآ  رتهب  دنشاب و  هدیـشکن  ار  شا  هیـصخ  هک 

.دشاب راوشد  نتفر  هار  نآ ، رب  هک  دشابن  گنل  رایسب  گنل  دشابن و  روک  دشابن و  رغال 

.تسا بوخ  دشاب  هک  يدنفـسوگ  ره  تسین ، ینابرق  باب  زا  هقیقع  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.تسا رتهب  دشاب  رت  هبرف  هچره  تسا ، تشوگ  ضرغ 

زا هک  تسا  نیا  ریقف  نامگ  .دـشاب و  هدام  رتخد ، هقیقع  دـشاب و  رن  رـسپ ، هقیقع  هک  تسا  ّتنـس  هک  تسا  نآ  اـملع  ناـیم  روهـشم  و 
تسا ّتنس  .تسا و  بوخ  مه  هدام  دنفـسوگ  ود ، ره  يارب  زا  و  رایـسب ، هربتعم  ثیداحا  قفاوم  تسا ، رتهب  رن  دنفـسوگ  ود ، ره  يارب 
رداـم ندروـخ  دـنروخن و  دـشاب  هتخپ  نآ  رد  هک  یماـعط  زا  هک  تسا  نآ  رتـهب  هکلب  دـنروخن  هـقیقع  تشوـگ  زا  رداـم  ردـپ و  هـک 

و دـنروخن ، ماعط  تشوگ و  نآ  زا  دنـشاب  یم  ناشیا  هناخ  رد  هک  مه  رداـم  ردـپ و  لاـیع  هک  تسا  نآ  رتهب  .تسا و  رتشیب  شتهارک 
هک تسا  نآ  شّلقا  دننکن و  قدصت  ماخ  دنزپب و  هک  تسا  تنس  و  دننک ، ادج  اهدنب  زا  هکلب  دننکشن  ار  اه  ناوختـسا  هک  تسا  ّتنس 
مه هب  هقیقع  ناویح  رگا  .تسا و  بوخ  مه  دننک  قدصت  ماخ  رگا  و  دـشاب ، رتهب  نیا  هک  تسا  لمتحم  هکلب  دـنزپب ، کمن  بآ و  هب 

هقیقع ندروخ  هب  هک  یتعامج  هک  تسین  طرـش  .دسر و  مه  هب  ات  دنک  ربص  دیاب  هکلب  درادن  هدیاف  ندرک  قدـصت  ار  شتمیق  دـسرن ،
دنشارتب و دنزرف  رس  لّوا  هک  تسا  ّتنـس  هک  تسا  نآ  روهـشم  .تسا و  رتهب  ندیبلط  ار  ارقف  احَلُـص و  اما  دنـشاب ، ریقف  دنوش  رـضاح 

.دنشکب ار  هقیقع  رخآ 

اج و کی  رد  ندرک ، قدصت  ندیشک و  هرقن  ای  الط  هب  ار  رـس  يوم  نتـشک و  ار  هقیقع  ندیـشارت و  رـس  تسا : هدش  دراو  ثیدح  رد 
.دنراذگن لکاک  فلز و  دنشارتب و  ار  رس  همه  هک  تسا  تنس  ندیشارت  رس  رد  .درک و  دیاب  یم  تقو  کی 

لکاک لفط  نآ  دنک و  اعد  وا  يارب  هک  دندروآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  ار  یلفط  تسا : هدش  دراو  یتیاور  رد 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا : هدـش  دراو  یتیاور  رد  اما  .دنـشارتب  ار  شلکاک  دـندومرف  دـندرکن و  وا  يارب  اـعد  ترـضح  .تشاد 

.دنتشاذگ ناشیا  رس  پچ  بناج  رد  وسیگ  ود  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يارب  ملسو  هلآو 

رد هک  نآ  اـی  .دـشاب  ناـشیا  صوصخم  نیا  هک  تسا  نکمم  و  دندیـشارتن ، ار  وـسیگ  ناـشیا ، رـس  ناـیم  رد  هدـمآ : رگید  تیاور  رد 
.دشاب هتشاد  تهارک  لّوا  ِندیشارت 
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ندیلام زا  تسا  هدش  دراو  یهن  رایسب  ثیداحا  رد  .ندیشارت  زا  دعب  دنلامب  وا  رس  رب  نارفعز  تسا  ّتنس  تسا : هدش  دراو  یتیاور  رد 
.تسا تیلهاج  لمع  زا  نآ  و  لفط ، رس  رب  هقیقع  نوخ 

ِهَّللا ِمِْسب  : » دـناوخب اـعد  نیا  هقیقع ، دنفـسوگ  نتـشک  تقو  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  تسا  يورم  ربـتعم  تیاور  رد 
ِِهلآَو ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َءآقِو  اْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  ِهِمْظَِعب ، اهُمْظَعَو  ِهِمَدـِب  اهُمَدَو  ِهِمْحَِلب  اهُمَْحل  دـیوگب : ار  وا  مان  ِنالُف و  ْنَع  ٌهَقیِقَع  َّمُهَّللَا  ِهَّللاـِبَو 

«. ُمالَّسلا

ِهِْرمَِال ُهَمْـصِعلاَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  ًءآنَثَو  ِهَّللِاب  ًانامِیا  ُرَبْکَا  ُهَّللاَو    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلاَو  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » ناوخب اـعد  نیا  دومرف : رگید  تیاور  رد 
َْکنِمَو َْتبَهَو  اِمب  ُمَلْعَا  َْتنَاَو  ًارَکَذ  اَنل  َْتبَهَو  َکَّنِا  َّمُهَّللَا  :» دیوگب دشاب  رسپرگا  سپ  «. ِْتیَبلا َلْهَا  اْنیَلَع  ِِهلْضَِفب  ُهَفِْرعَملاَو  ِِهقْزِِرل  ُرْکُّشلاَو 
َکیرَش َعامِّدلا ال  ُتْکَفَس  ََکل  َمیِجَّرلا ، َناطیَّشلا  اّنَعْأَسْخاَو  َکلوُسَرَو ، َکِِّیبَنِهَّنُسَو  َِکتَّنُـس  یلَع  اّنِم  ُْهلَّبَقَتَف  انْعَنَـص  ام  ُّلُکَو  َْتیَطْعَا  ام 

ًءآقِو اْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  ِهِْدلِِجب ، اهُْدلِجَو  ِهِْرعَِـشب  اهُْرعَـشَو  ِهِمْظَِعب  اهُمْظَعَو  ِهِمَِدب  اهُمَدَو  ِهِمْحَِلب  اهُمَْحل  َّمُهَّللَا  َنیَِملاعلا ، ِّبَر    ِ ِهَّللُدْـمَحلاَو ََکل 
.دیوگب ار  شردپ  لفط و  مان  نالف ، نب  نالف  ياج  هب  و  ٍنالُف » ِْنب  ِنالُِفل 

َضْرَالاَو ِتاومَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِا  َنوُکِرُْـشت  اّمِم  يَِرب ٌء  یِّنِا  ِمْوَقای  : » ناوخب ار  اعد  نیا  دومرف : رگید  ّقثوم  ثیدح  رد 
َُهل َکیِرَـشال  َنیَِملاعلا  ِّبَر    ِ ِهَّلل ِیتامَمَو  َيایْحَمَو  یِکُُـسنَو  ِیتولَـص  َّنِا  [ » 79 هیآ 80 -  ماعنا /  « ] َنیکِرْـشُْملا َنِم  اَنَاامَو  ًاِملْـسُم  ًاـفِینَح 

ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  ُرَبْـکَا ، ُهَّللاَو  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  َکـَلَو  َکـْنِم  َّمُهَّللَا  هیآ 162 ] ماعنا /  « ] َنیِِملْـسُملا َنِم  اـَنَاَو  ُتِْرُما  َِکلذـِبَو 
.دشکب ار  نآ  سپ  دربب ، ار  دنزرف  مان  و  ٍنالُف » ْنِم  ْلَّبَقَتَو  ٍدَّمَُحم 

ناشیا شوگ  ندرک  خاروس  لفط و  ندرک  هنتخ  : مهد لصف 

ندش غلاب  ات  نآ  زا  دعب  تسا ، ّتنـس  مه  دنکن  متفه  زور  رد  رگا  و  نارـسپ ، ندرک  هنتخ  تسا  دّکؤم  ّتنـس  متفه  زور  رد  هک  نادـب 
ندرک هنتخ  .تسا و  بجاو  لفط  یلو  رب  غولب  هب  کیدزن  دـنا : هتفگ  یـضعب  .تسا و  بجاو  شدوخ  رب  ندـش  غلاب  زا  دـعب  و  لـفط ،

پچ شوگ  يالاب  ار و  تسار  شوگ  همرن  ندرک  خاروس  .دنربن و  رایسب  دنرُبب ، یکدنا  هک  تسا  بحتسم  تسا و  ّتنـس  زین  نارتخد 
.تسا ّتنس  نارسپ  يارب  زا 
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دنک یم  هزیکاپ  رتشیب  هک  متفه  زور  رد  ار  دوخ  نادنزرف  دینک  هنتخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دشاب هدرکن  هنتخ  هک  یسک  لوب  زا  دراد  تهارک  نیمز  و  دیور ، یم  رتدوز  وا  ندب  تشوگ  ار و  لفط  ندب 

.تسا ّتنس  زا  ندرک  هنتخ  متفه  زور  رد  ندرک و  خاروس  ار  رسپ  شوگ  دومرف : حیحص  ثیدح  رد 

.زور لهچ  دشاب  هدرکن  هنتخ  هک  یسک  لوب  زا  دوش  یم  سجن  نیمز  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

.وا لوب  زا  ادخ  يوس  هب  دنک  یم  هلان  نیمز  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

یکاب دنزادنا  شیپ  رگا  تسا و  ّتنس  ندرک  هنتخ  متفه  زور  رد  ار  رسپ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.تسین

.دشاب هتشاد  لاس  داتشه  رگا  دننک  یم  شا  هنتخ  دوش  ناملسم  هک  یسک  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نارهوش دزن  دوش  یم  نیا  ثعاب  اما  تسین ، ّتنـس  نانز  رد  تسا و  ّتنـس  نادرم  رد  ندرک  هنتخ  تسا : هدش  دراو  ثیدـح  دـنچ  رد 
.دشاب یم  رتهب  نیا  زا  زیچ  هچ  دنشاب و  یمارگ 

.لاس تفه  زا  دعب  رگم  ار  نانز  دننکن  هنتخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  رگید  تیاور  رد 

ُّما ار  وا  دمآ  ینز  دندرک ، ترجه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  نانز  نوچ  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
لوسر ای  یلب  تفگ : يراد ؟ زونه  یتشاد  هک  يراک  نآ  بیبح ! ُّما  يا  دومرف : ترـضح  .درک  یم  هنتخ  ار  ناـنز  دـنتفگ و  یم  بیبح 

نوچ .درک  دـیاب  هچ  هک  مزومایب  ار  وت  ات  ایب  تسا ، لالح  هکلب  هن ، دومرف : ترـضح  .منک  كرت  نم  ییامرف و  یهن  هک  نآ  رگم  هَّللا !
یم رتزیزع  رهوش  دزن  دـنادرگ و  یم  رت  فاص  ار  گـنر  رت و  ینارون  ار  ور  هک  ریگب  یکدـنا  و  ُربَم ، هت  هب  رایـسب  ار  ناـنز  ینک  هنتخ 

، نداد الج  يارب  ینک  یگطاشم  ار  نانز  نوچ  دومرف : ترـضح  .درک  یم  یگطاـشم  ار  ناـنز  هک  دـمآ  وا  رهاوخ  هیطع  ُّما  سپ  .دراد 
.نکم دنویپ  ناشیا  ياهوم  هب  ار  نارگید  ياهوم  و  درب ، یم  ار  ناشیا  يوربآ  تسین ، بوخ  ندیلام  ناشیا  يور  رب  هماج  ياه  هچراپ 

ندـش غلاب  ات  دوشن  رـسیم  تقو  نآ  رد  رگا  دـنناوخب و  اعد  نیا  رـسپ ، ندرک  هنتخ  تقو  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: تسا نیا  اـعد  دـنک ، یم  عفد  نآ  ریغ  نتـشک و  زا  ار  نهآ  ترارح  وا  زا  هک  دـنناوخب  لـفط  نآ  رب  دوـش ، رـسیم  هک  تقو  ره  لـفط 

ِءآضَقَو ُهَتْدَرَا  ٍْرمَِأل  َِکئآضَقَو  َِکتَدارِِابَو  َِکتَّیِـشَِمب  َکِِّیبَِنلَو  ََکل  اـّنِم  ٌعاـبِّتاَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َکِِّیبَن  ُهَّنُـسَو  َُکتَّنُـس  ِهِذـه  َّمُهَّللَا  »
ُهَْتقَذَاَو ُهَتْذَْفنَا  ٍْرمَاَو  ُهَتْمَتَح 
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ِعاجْوَالاَو ِِهنَدـَب  ْنَع  ِتافآلا  ِعَفْداَو  ِهِرْمُع  ِیف  ْدِزَو  ِبُونُّذـلا  َنِم  ُهْرِّهَطَف  َّمُهَّللَا  یِّنِم ، ِِهب  ُفَرْعَا  َْتنَا  ِْرمَِأب  ِِهتَماجِحَو  ِِهناتِخ  ِیف  ِدـیِدَحلا  َّرَح 
«. ُمَْلعَنالَو ُمَْلعَت  َکَّنِاَف  َْرقَفلا  ُْهنَع  ْعَفْداَو  ینِغلا  َنِم  ُهْدِزَو  ِهِمْسِج  ْنَع 

؟ تفگ دـیاب  زور  هچ  رد  ار  دـنزرف  داـبکرابم  تینهت و  هک  مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  تسا : لوقنم  دـلاخ  نب  نیـسح  زا 
لزان ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رب  تینهت  يارب  مالسلا  هیلع  لیئربج  دش ، دلوتم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ  دومرف :

و دننک ، خاروس  ار  شـشوگ  دننکب و  وا  يارب  زا  هقیقع  دنـشارتب و  ار  شرـس  دـنراذگب و  مان  ار  وا  هک  درک  رما  و  متفه ، زور  رد  دـش 
بناج رد  دوب  وسیگ  ود  ار  ناشیا  درک و  رما  اه  نیا  هب  دـمآ و  لیئربج  متفه  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تدـالو  رد  نینچمه 

.شوگ يالاب  رب  پچ  شوگ  رد  ندرک و  خاروس  شوگ ، همرن  رد  تسار ، شوگ  رد  رس و  پچ 

دیاب یم  دنک  ناهنپ  ار  هفشحرس  دیورب و  فالغ  زاب  دننک و  هنتخ  ار  يرسپ  رگا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترـضح  زا 
.زور لهچ  ات  دشاب  فالغ  رد  شا  هنتخ  هک  یسک  لوب  زا  ادخ  يوس  هب  دنک  یم  هلان  نیمز  اریز  ار ، وا  دننکب  هنتخ  رگید  راب 

تسین و لوبقم  شا  یهاوگ  دـنکن و  مدرم  يزامنـشیپ  دـشاب  هدرکن  هنتخ  هک  یـسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
هدرک كرت  ندرم  سرت  زا  هک  نآ  رگم  تـسا ، هدرک  كرت  ار  ربـمغیپ  ياـه  تنـس  نـیرت  گرزب  اریز  دـننکن  زاـمن  وا  رب  دریمب ، رگا 

.دشاب

ار وا  بضغ  يور  زا  قاحـسا  ردام  هراس  هک  دوب  لیعامـسا  ردام  رجاه  دندرک ، هنتخ  هک  ار  ینز  لّوا  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دننک هنتخ  ار  نانز  هک  دش  يراج  ّتنس  زور  نآ  زا  دش و  وا  یبوخ  یتدایز  ثعاب  درک و  هنتخ 

ناشیا تیاعر  نادنزرف و  ندرک  تیبرت  نداد و  ریش  بادآ  : مهدزای لصف 

زیاج نداد  ریـش  لاس  ود  زا  هدایز  رذع  نودـب  هک  تسا  نآ  املع  نایم  روهـشم  و  تسا ، لاس  ود  دـنزرف  نداد  ریـش  ياهتنم  هک  نادـب 
هب هیاد  هک  دشاب  یترورض  هک  نآ  رگم  دنهدن ، رتمک  هام  کی  تسیب و  زا  دنشاب و  رطضم  دشاب و  هتشاد  يرازآ  هک  نآ  رگم  تسین ،

وا ترجا  رب  رداق  ای  دسرن  مه 
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یلوا ریـش  زا  دناروخب  دنزرف  هب  ردام  هک  دنناد  یم  بجاو  املع  زا  یعمج  .دشاب و  هتـشاد  يرازآ  ای  دشاب  هتـشادن  ریـش  ردام  دشابن و 
.دبای یمن  تّوق  ای  دنام  یمن  یقاب  دنهدن  ار  ریش  نآ  رگا  دنا  هتفگ  دیآ و  یم  ناتسپ  هب  هک 

: تسا لوقنم  رگید  ثیدح  رد  .تسا  ردام  ریش  دنزرف ، يارب  اهریـش  نیرت  كرابم  عفان و  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
ریش ناتـسپ  کی  زا  قاحـسا ! ردام  يا  دومرف : دهد ، یم  ریـش  ار  دوخ  دنزرف  قاحـسا  ردام  هک  دندید  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
هام کی  تسیب و  زا  رتمک  هچره  دومرف : .بآ و  ضوع  هب  يرگید  تسا و  ماعط  ضوع  هب  یکی  هک  هدب  ریـش  ناتـسپ  ود  ره  زا  هدـم ،

.لفط رب  تسا  ملظ  دنزرف ، هب  دنهد  یم  ریش 

هب ار  دنزرف  اّما  تفرگ ، ناوت  یم  ینارـصن  يدوهی و  هیاد  و  امـش ، دـنزرف  هب  دـهدن  ریـش  ربگ  هیاد  دومرف : رگید  حیحـص  ثیدـح  رد 
مارح هک  ییاهزیچ  ریاس  كوخ و  تشوگ  بارش و  ندروخ  زا  ار  ناشیا  درک  دیاب  یم  عنم  دنربب و  دوخ  هناخ  هب  هک  داد  دیابن  ناشیا 

.دنناد یم  لالح  ناشیا  ناناملسم و  نید  رد  تسا 

دـنک و انز  رگا  هک  تسا  هدـش  دراو  رابخا  یـضعب  رد  .دـشاب  هدیـسر  مه  هب  انز  زا  هک  يریـش  زا  دـنا  هدرک  یهن  هربتعم  ثیداـحا  رد 
ناوت یم  دنزرف  هب  ار  ریش  نآ  تسا ، هدرک  انز  هک  ار  يدرم  نآ  ار و  دوخ  زینک  دنک  لالح  زینک  بحاص  رگا  دناسر ، مه  هب  يدنزرف 

.دشاب هدیسر  مه  هب  انز  زا  شدوخ  هک  ینز  ریش  زا  تسا  هدش  دراو  یهن  رابخا  رد  .داد و 

رد دنک  یم  ریثأت  اریز  دـشاب  بویعم  شمـشچ  هک  ینز  ای  قمحا  نز  ریـش  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.دنزرف

لفط دنک و  یم  تیارـس  لفط  رد  هک  اریز  دـشاب ، وکین  تریـس  تروص و  هب  هک  دـیریگب  يا  هیاد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
.تریس تروص و  رد  هیاد  هب  دوش  یم  هیبش 

نک یعس  رگید  لاس  تفه  ات  نآ  زا  دعب  دنک و  يزاب  راذگب  لاس  تفه  ار  دوخ  دنزرف  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.تسین وا  زا  يریخ  دیما  هنرگ ، نک و  یعس  رگید  دش ، کین  رگا  وا ، تیبرت  رد 

لالح رگید  لاس  تفه  و  زومایب ، ار  وا  داوس  طخ و  رگید  لاس  تفه  و  دنک ، يزاب  راذگب  ار  وا  لاس  تفه  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.زومایب وا  هب  ار  ادخ  مارح  و 
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یم وا  هب  بادآ  لاس  تفه  و  درک ، دـیاب  شندـب  تیبرت  يراد و  هاگن  لاس  تفه  ار  لفط  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
شلقع لاس  جنپ  یس و  ات  و  دوش ، یم  دنلب  شدق  لاس  هس  تسیب و  ات  و  دومرف ، دیاب  یم  شتمدخ  رگید  لاس  تفه  و  تخومآ ، دیاب 

.دوش یم  لصاح  ار  وا  اه  هبرجت  نآ  زا  دعب  رگید  و  دوش ، یم  دایز 

.دنباوخن فاحل  کی  رد  رگیدکی  اب  دیاب  یم  دندش ، هلاس  شش  هک  نارسپ  تسا : هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 

.دننک ادج  ار  ناشیا  باوختخر  دیاب  دنوش ، هلاس  هد  هک  نارتخد  نارسپ و  تسا : هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 

.دننکن هارمگ  ار  ناشیا  نافلاخم ، هک  دیهدب  ناشیا  دای  هب  ثیداحا  دوز  ار  دوخ  نادنزرف  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 

رظن دننکن  لوبق  رگا  .مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تبحم  رب  ار  دوخ  نادنزرف  دینک  بیدأت  تسا : هدـش  هدراو  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دنک یمن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تبحم  لوبق  هک  تسا  انز  دنزرف  تمالع  نیا  ینعی  ناشیاهردام ، رما  رد  دینک 

تنایخ شردپ  اب  هک  دنک  اعد  رایسب  ار  شردام  دبایب ، دوخ  لد  رد  ار  تیب  لها  ام  تبحم  هکره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.تسا هدرکن 

بیدأت وکین  دناوخب و  وکین  مان  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  ردپ  رب  دنزرف  قح  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 
.درادب ار  وا  وکین  بسک  هب  دنک و 

ببس دومرف : ترضح  .منیگمغ  نم  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  هب  ینوکـس  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
و تسادـخ ، رب  شا  يزور  دراد و  یمرب  ار  وا  نیمز  ینوکـس ! يا  دوـمرف : .تسا  هداد  يرتـخد  نم  هب  ادـخ  تفگ : تسیچ ؟ وـت  مـغ 

ترـضح نآ  .همطاف  تفگ : يا ؟ هتـشذگ  ماـن  هچ  ار  وا  دومرف : سپ  .دروخ  یمن  ار  وت  يزور  و  وت ، رمع  ریغ  هب  دـنک  یم  یناگدـنز 
دشاب رسپ  رگا  ردپ ، رب  دنزرف  قح  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف ، تشاذگ و  یناشیپ  رب  تسد  و  هآ ! هآ  دومرف :

دهد دای  يرگانـش  دنک و  هنتخ  ار  وا  دـنازومایب و  وا  هب  نآرق  دـنک و  نییعت  کین  ار  شمان  دریگب و  وا  يارب  کین  ردام  هک  تسا  نآ 
وا هب  فسوی  هروس  دـهد و  وا  داـی  هب  رون  هروس  دـنک و  کـین  ار  شماـن  دـهد و  رارق  وا  يارب  کـین  رداـم  دـشاب  رتـخد  رگا  و  ار ، وا 

الاب رد  دنازوماین و 
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هدـم و مانـشد  ار  وا  يا  هتـشاذگ  مان  همطاف  ار  دوخ  دـنزرف  نوچ  دومرف : سپ  .دنتـسرف  رهوش  هناخ  هب  دوز  ار  وا  دـهدن و  اج  اه  هناخ 
.نزم نکم و  نیرفن 

انـش دـینازومایب  دوخ  نادـنزرف  هب  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.ار نتخادنا  ریت  ندرک و 

رابدرب اناد و  یگرزب  رد  هک  تسا  نآ  تمالع  یکدوک ، رد  لفط  رد  یقلخ  جک  یخوش و  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  و 
.دوب دهاوخ 

دنوش یم  نادنزرف  قاع  دشاب و  یم  دنزرف  قوقع  هانگ  زین  ار  ردام  ردپ و  تسا : يورم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
هب ندرک  یکین  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  دـننک  يرای  هک  ار  يردام  ردـپ و  دـنک  محر  ادـخ  دومرف : و  دـنوش ، یم  رداـم  ردـپ و  هچناـنچ 

.ناشیا

هک ار  یـسک  دـنک  محر  ادـخ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
لوبق دـیآ  لمع  هب  وا  زا  هک  یناسآ  راک  دومرف : دـنک ؟ تناعا  هنوگچ  درک : ضرع  يوار  .وا  یکین  رب  ار  دوخ  دـنزرف  دـیامن  تناـعا 

.دنکن وا  هب  يدنت  تهافس و  دنکن و  وا  هب  راوشد  ياه  فیلکت  درذگرد و  وا  زا  دنکن  دشاب و  راوشد  وا  رب  هک  يراک  دنک و 

ردـپ و اب  دومرف : منک ؟ یکین  هک  اب  درک ، ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.نکب یکین  دوخ  دنزرف  اب  دومرف : .دنا  هدرم  ناشیا  تفگ : .تردام 

ناشیا و هب  دینک  محر  ار و  دوخ  لافطا  دیراد  تسود  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد 
.ار ناشیا  دیهد  یم  يزور  امش  هک  دننک  یم  نامگ  ناشیا  اریز  نآ ، هب  دینک  افو  دینک  هدعو  رگا 

.دنک یم  نالفط  نانز و  رب  ملظ  يارب  بضغ  هک  نآ  لثم  يزیچ  يارب  دنک  یمن  بضغ  ادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

وا يارب  يا  هنسح  ادخ  دسوبب  ار  دوخ  دنزرف  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
ردپ و تمایق  رد  دوخ ، دنزرف  هب  دنازومایب  نآرق  هکره  و  دنک ، داش  تمایق  رد  ار  وا  ادخ  دـنک  داش  ار  دوخ  دـنزرف  هکره  و  دـسیونب ،

.دوش نشور  تشهب  لها  يور  هّلح ، ود  نآ  رون  زا  هک  دنناشوپب  ناشیا  هب  هّلح  ود  دنبلطب و  ار  وا  ردام 
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.ما هدیسوبن  ار  دوخ  لافطا  زگره  تفگ : دمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  یصخش  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.تسا مّنهج  لها  زا  نم  دزن  رد  درم  نیا  دومرف : ترضح  تفر ، وا  نوچ 

.دنک يزاب  هنالفط  وا  اب  هک  دیاب  دشاب  هتشاد  یلفط  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.ار دوخ  دنزرف  دراد  تسود  رایسب  هک  نآ  ببس  هب  دوخ ، هدنب  رب  دنک  یم  محر  ادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

دیسوبن و ار  رسپ  کی  تشاد و  رسپ  ود  ار  یصخش  دندید  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تسا : يورم  رگید  ثیدح  رد 
یتدایز نادنزرف  نایم  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  هک  نادب  و  يدرکن ؟ ینابرهم  مه  لثم  ار  ود  ره  ارچ  دومرف : ترضح  دیسوب ، ار  يرگید 

.یهد یتدایز  ار  وا  ببس  نیا  هب  دشاب و  رت  حلاص  رت و  ملاع  یکی  هک  نآ  رگم  یهدن ، رارق 

ال وگب : هبترم  تفه  هک  دـنیوگ  یم  وا  هب  دوش  هلاس  هس  رـسپ  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.ِهَّللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  دیوگب : هبترم  تفه  هک  دنیوگ  یم  وا  هب  درذگب ، شرمع  زا  زور  تسیب  هام و  تفه  لاس و  هس  نوچ  و  ُهَّللا ، ّاِلا  َهِلا 
دوش مامت  شلاس  جنپ  نوچ  سپ  ِِهلآَو ، ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  َیَّلَص  دیوگب : هبترم  تفه  هک  دنیوگ  یم  وا  هب  دوش ، مامت  شلاس  راهچ  سپ 

، دننک یم  رما  زامن  هب  ار  وا  دنزومآ و  یم  وا  هب  زامن  دوش ، مامت  شلاس  شـش  نوچ  سپ  دنک ، هدجـس  ار  ادخ  هک  دنراد  یم  او  ار  وا 
ار زامن  وضو و  دوش  مامت  شلاس  هن  نوچ  .ار و  وا  دننک  یم  زامن  هب  رما  دنزومآ و  یم  وا  هب  ار  وضو  دوش  مامت  شلاس  تفه  نوچ  و 

.دزرمایب ار  شردام  ردپ و  ادخ  تفرگ ، دای  ار  زامن  وضو و  نوچ  سپ  دننز ، یم  زامن  وضو و  كرت  رب  دنزومآ و  یم  وا  هب  بوخ 

ناـشیا تسد  هب  اـی  دـنناشوپب  لاـفطا  هب  نهآ  هبرح  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوـقنم  رگید  تیاور  رد 
.دنهدب

ناشیا دیآ و  یم  ناطیش  هک  دییوشب  باوخ  زا  شیپ  بش  رد  ار  لافطا  يور  تسد و  تفاثک  یبرچ و  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنوش یم  يذأتم  لامعا ، ناگدنسیون  هکئالم  دنسرت و  یم  باوخ  رد  دنک و  یم  وب  ار 

هناخ هب  دوخ  لایع  يارب  درادرب و  درخب و  يا  هفحت  دور و  رازاب  هب  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
ناشیارب هتشادرب و  ارقف  زا  یعمج  يارب  یقدصت  هک  تسا  نانچ  دروآ ،
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هدنب هک  تسا  نانچ  دنک ، لاحشوخ  ار  يرتخد  هکره  هک  یتسرد  هب  نارسپ ، زا  شیپ  دهدب  نارتخد  هب  لّوا  هک  دیاب  تسا و  هدیناسر 
سرت زا  هک ، تسا  نانچ  دنادرگ  داش  ار  وا  دنک و  نشور  ار  يرـسپ  هدید  هک  یـسک  و  تسا ، هدرک  دازآ  ار  لیعمـسا  نادنزرف  زا  يا 

.دنادرگ تشهب  لخاد  ار  وا  ادخ  دیرگب ، ادخ  سرت  زا  هکره  و  دشاب ، هتسیرگ  ادخ 

ناوختـسا دنایور و  یم  ناشیا  ندب  رد  تشوگ  هک  توواق  دـیناروخب  دوخ  لافطا  هب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
.دنک یم  مکحم  ار  ناشیا 

زا مالـسلا  مهیلع  هّمئألا  ّبط  باتک  رد  .دناسر  یم  توق  یناوج و  دح  هب  رتدوز  هک  ناشیارب  دیناروخب  رانا  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
رب يرادیب  يدرد ، زا  یسک  ای  دسرت ، باوخ  رد  ینز  ای  دنک ، رایسب  هیرگ  یلفط  رگا  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

اُوِثَبل اِمل  یـصْحَا  ِْنَیبْزِحلا  ُّيَا  َمَْلعَِنل  ْمُهاْنثََعب  َُّمث  ًادَدَع ، َنِینِـس  ِفْهَکلا  ِیف  ْمِِهناذآ  یلَع  اْنبَرَـضَف  : » دناوخب ار  هیآ  نیا  دوش ، یلوتـسم  وا 
[. 11 هیآ 12 -  فهک /  « ] ًادَمَا

.دناشنن نماد  رب  دسوبن و  ار  وا  مرحمان  درم  دوش ، هلاس  شش  هک  يرتخد  تسا : هدش  دراو 

رد دندیـسوب و  یم  مدرم  دـندروآ ، سلجم  هب  ار  يرتخد  دـندوب ، یـسلجم  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
دیسوبن و درک و  رود  ار  وا  ترضح  .لاس  جنپ  دنتفگ : دراد ؟ لاس  دنچ  دیسرپ : دیسر ، ترـضح  هب  تبون  نوچ  دندیناشن و  یم  نماد 

.دیناشنن نماد  هب 

انز هلزنم  هب  هک  دناباوخن ، دوخ  يولهپ  رد  هنهرب  ار  وا  ردام  دوش ، مامت  شلاس  شـش  هک  يرتخد  تسا : هدش  دراو  رگید  ثیدـح  رد 
.تسا

ار نانز  درذـگب ، لاس  تفه  زا  هک  رـسپ  و  دنـسوبن ، ار  وا  نارـسپ  دـش ، هلاـس  شـش  هک  يرتخد  تسا : هدـش  دراو  رگید  ثیدـح  رد 
.دسوبن

.تردق اب  ینعی  دهدن ، ار  ناشیا  جرخ  دراذگ و  عیاض  ار  دوخ  لایع  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا : هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 

دوخ ناریـسا  رب  دـنک  تمارک  وا  هب  یتمعن  ادـخ  هک  یـسک  سپ  دـنیوا ، ناریـسا  یمدآ  لایع  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
.دوش لیاز  وا  زا  تمعن  نآ  يدوز  هب  دنکن  رگا  دنک ، هعسوت 

شتآ زا  دنـشاب  وا  بجاح  دـهدب ، ار  همع  ود  ای  هلاخ  ود  ای  رهاوخ  ود  ای  رتخد  ود  جرخ  هکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.مّنهج
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، لداع ماما  سک : هس  رگم  دسر  یمن  هجرد  نآ  هب  هک  تسه  يا  هجرد  تشهب  رد  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
.دنک ربص  ناشیا  رازآ  لایع و  جرخ  رب  هک  یلایع  بحاص  و  دنک ، ناشیوخ  هب  ناسحا  هک  یسک  و 

.هدنب و نز و  ردام و  ردپ و  دنزرف و  تسا : بجاو  ناشیا  نداد  هقفن  هک  دنا  سک  جنپ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
الاب دنچ  ره  تسه  يردام  يردپ و  هدج  دج و  لماش  ردام  ردپ و  و  دنور ، نییاپ  دـنچ  ره  تسه  مه  نادـنزرف  دـنزرف  لماش  دـنزرف 

.دنور

ناشیا تمرح  تیاعر  بوجو  ردام و  ردپ و  قح  : مهدزاود لصف 

و تسا ، تاعاط  فرـشا  هلمج  زا  نتـشاد  یـضار  دوخ  زا  ار  ناشیا  و  تسا ، نید  عیارـش  هدمع  زا  ردام  ردـپ و  تمرح  تیاعر  نادـب 
ردـپ و رگا  تسا : هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  قح  .تسا و  هریبک  ناهانگ  هلمج  زا  نتـشاد  هدرزآ  دوخ  زا  ار  ناشیا  ندوب و  ناـشیا  قاـع 

.نک تبحاصم  وکین  ناشیا  اب  ایند  رد  اما  نکم  ناشیا  تعاطا  باب  نیا  رد  وش ، رفاک  هک  دننک  رما  ار  وت  دنشاب و  رفاک  وت  ردام 

.نکب یتیـصو  ارم  تفگ : دـمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
یفرح ناـبز  هب  هک  نآ  رگم  دـننازوسب ، شتآ  هب  ار  وت  دـنچره  يرواـین  كرـش  ادـخ  هب  هک  منک  یم  تیـصو  ار  وت  دومرف : ترـضح 
هدـنز هاوخ  ینک ، یکین  ناشیا  اب  ینکب و  رداـم  ردـپ و  تعاـطا  هک  منک  یم  تیـصو  ار  وت  و  دـشاب ، تباـث  ناـمیا  رب  تلد  ییوگب و 

.تسا نامیا  هلمج  زا  نیا  هک  نکب  يرذگب ، دوخ  لام  نز و  زا  هک  دنیوگ  ار  وت  دنچ  ره  دنشاب ، هدرم  هاوخ  دنشاب و 

شیپ و  دیوگن ، ار  وا  مان  هک  نآ  دومرف : تسیچ ؟ دنزرف  رب  ردپ  قح  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دنهد مانشد  شردپ  هب  مدرم  هک  دنکن  يراک  دنیشنن و  وا  دنیشنب ، ردپ  هک  نآ  زا  شیپ  و  دورن ، هار  وا  زا 

هاوخ دنشاب و  هدنز  هاوخ  دوخ ، ردام  ردپ و  هب  دنک  ناسحا  هک  ار  امش  زا  يدحا  تسا  عنام  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
دنک یم  هچنآ  و  درادب ، ناشیا  يارب  زا  هزور  و  دنکب ، ناشیا  تباین  هب  جح  و  دنکب ، ناشیا  يارب  زامن  ندرم ، زا  دـعب  هک  نآ  هب  هدرم ،

.دهد یم  وا  هب  رایسب  باوث  ادخ  تسا ، هدرک  ناشیا  هب  هک  یکین  نیا  ببس  هب  و  شدوخ ، هب  مه  دوش و  دیاع  اه  نآ  هب  شباوث  مه 
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یکین یـسک  هچ  هب  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  یـصخش  دومرف : نسح  ثیدح  رد 
.تردپ اب  دومرف : مراهچ  هبترم  رد  .دومرف و  نینچ  دیسرپ ، هبترم  هس  ات  .تردام  اب  دومرف : منک ؟

تبغر رایـسب  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
یهاوخ تشهب  رد  يزور  دوب و  یهاوخ  هدنز  ادخ  دزن  يوش ، هتـشک  رگا  هک  ادخ  هار  رد  نک  داهج  دومرف : ترـضح  .داهج  هب  مراد 

ای تفگ : .يا  هدـش  دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننام  ییآ ، یم  رد  هب  ناهانگ  زا  يدرگرب ، هدـنز  رگا  تسا و  ادـخ  اب  تدزم  تفای و 
ردام ردپ و  اب  سپ  دومرف : ترضح  .موش  ادج  ناشیا  زا  نم  دنهاوخ  یمن  دنراد و  سنا  نم  اب  هک  مراد  يریپ  ردام  ردپ و  هَّللا ! لوسر 

زا تسا  رتهب  دنشاب ، هتشاد  وت  اب  زور  هنابش  کی  ناشیا  هک  یسنا  تسوا ، تردق  تسد  هب  مناج  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  شاب ، دوخ 
.ادخ هار  رد  ندرک  داهج  لاس  کی 

هدنب ردـپ  هک  نآ  یکی  زیچ : ود  رد  رگم  دـنک  ادا  دـناوت  یمن  ار  ردام  ردـپ و  قح  يازج  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما 
.دنک ادا  دشاب و  یضرق  وا  رب  ای  دنک  دازآ  درخب و  ار  وا  دشاب و 

یمن ادا  ار  ناشیا  ضرق  ناشیا ، گرم  زا  دعب  و  ناشیا ، یگدنز  رد  ردام  ردپ و  اب  تسا  راکوکین  یسک  هاگ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
تـسا ناشیا  قاع  هک  یـسک  تسه  هاگ  .دسیون و  یم  ردام  ردپ و  قاع  ار  وا  ادخ  سپ  دنک ، یمن  ناشیا  يارب  شزرمآ  بلط  دـنک و 

یم راکوکین  ار  وا  ادـخ  سپ  دـنک ، یم  ناـشیا  يارب  زا  رافغتـسا  دـنک و  یم  ادا  ار  ناشـضرق  دـندرم  نوچ  سپ  ناـشیا ، یگدـنز  رد 
.دسیون

، دـشاب هکره  زا  تناما  نداد  سپ  لّوا : تسا : هدادـن  یتصخر  نآ  رد  هجو  چـیه  هب  ادـخ  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
ردـپ و اب  یکین  موس : .رادرکدـب  اب  هاوخ  راکوکین و  اب  هاوخ  ندرک ، نامیپ  دـهع و  هب  ياـفو  مود : .رادرکدـب  هاوخ  راـکوکین و  هاوخ 

.رادرکدب هاوخ  دنشاب و  راکوکین  هاوخ  ردام ،

هدرپ دوش  تمایق  زور  نوچ  دومرف : .ییوگن و  ناشیا  يور  رب  فا  هک  تسا  نآ  ردام  ردـپ و  قوقح  ياـندا  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
ردام ردپ و  قاع  هک  یـسک  رگم  دونـشب  هار  هلاس  دصناپ  زا  ار  نآ  يوب  یناج  بحاص  ره  سپ  دـنیاشگب ، ار  تشهب  ياه  هدرپ  زا  يا 

.دشاب

، ناشیا دـننک  ملظ  وا  رب  هک  یتقو  رد  دـنک  رداـم  ردـپ و  يوس  هب  رظن  بضغ  مشخ و  يور  زا  هک  یـسک  دومرف : رگید  ثیدـح  رد  و 
.دنکن لوبق  ار  وا  زامن  چیه  ادخ 
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.ردام ردپ و  يوس  هب  دنک  رظن  دنت  یسک  هک  نآ  تسا  قوقع  زا  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 

رب هیکت  دور و  یم  هار  وا  اب  شرـسپ  یـصخش  هک  دید  مردپ  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  و 
.دوب هدنز  ات  تفگن  نخس  رسپ  نآ  اب  رگید  مردپ  تسا ، هدرک  ردپ  تسد 

، دینک تّفع  نارگید  نانز  زا  .دننک و  یکین  امش  هب  امش  نادنزرف  ات  دینک  یکین  دوخ  ناردپ  اب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ناسحا دوخ  ناشیوخ  اب  دیاب  دنک  ناسآ  وا  رب  ار  گرم  تارکس  ادخ  دهاوخ  هکره  دومرف : .دننک  تّفع  امـش  نانز  زا  مه  نارگید  ات 

وا یناگدـنز  رد  زگره  دـنک و  ناسآ  وا  رب  یلاـعت  قح  ار  گرم  ياـه  یتخـس  دـنک  نینچ  رگا  دـنک ، یکین  رداـم  ردـپ و  اـب  دـنک و 
.دسرن یناشیرپ 

اه تلـصخ  نآ  وا  رد  نانمؤم  زا  سکره  هک  تسا  تلـصخ  راهچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
دـهد و اج  ار  یمیتی  هک  یـسک  دـهد ، اج  ار  وا  فرـش  تزع و  ياه  هفرغ  نیرتدـنلب  رد  تشهب ، بتارم  یلعا  یلاعت  قح  دوش ، عمج 
ار وا  ياهراک  دیامن و  يرای  دنک و  محر  ار  هتسکش  فیعض و  هک  یـسک  .دشاب و  ردپ  ياج  هب  وا  يارب  زا  ددرگ و  وا  لاوحا  هجوتم 
.دنکن و هدرزآ  ار  ناشیا  زگره  دنک ، ناشیا  اب  یکین  دنک و  ارادم  ناشیا  اب  دـهدب و  ار  ردام  ردـپ و  جرخ  هک  یـسک  .دوش و  لفکتم 
رب هک  يراک  دیامرف و  یم  وا  هب  هک  یتامدخ  رب  ار  وا  دنک  تناعا  دنکن و  وا  اب  يدنت  تهافس و  دنک و  يرای  ار  دوخ  هدنب  هک  یـسک 

.دیامرفن وا  هب  تسا  راوشد  وا 

دنزرف يارب  ردام  ردپ و  ياعد  تسا : باجتسم  هتبلا  هک  تساعد  هس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
زا ار  وا  ماقتنا  هک  یـسک  يارب  مولظم  ياعد  ملاظ و  رب  مولظم  نیرفن  و  دـشاب ، ناشیا  قاع  هک  يدـنزرف  رب  ناشیا  نیرفن  و  راـکوکین ،
رد کیرـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  تیاعر  يارب  زا  ار  وا  هک  دـنک  اعد  ینمؤم  ردارب  يارب  هک  ینمؤم  ياـعد  .دریگب و  ملاـظ  نآ 

تناعا ار  وا  هک  دشاب  هتـشاد  تردـق  دـشاب و  هدـش  جاتحم  وا  هب  شنمؤم  ردارب  هک  یـسک  رب  نمؤم  نیرفن  و  دـشاب ، هتخاس  دوخ  لام 
.دنکن دنک و 

ردام ردپ و  يوس  هب  ینابرهم  تقفش و  يور  زا  هک  يراکوکین  دنزرف  ره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
؟ دنک رظن  هبترم  دص  يزور  دنچ  ره  هَّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : .دوش  هتـشون  وا  يارب  لوبقم  جح  کی  باوث  یندرک ، هاگن  ره  دـنک ، رظن 

.تسا رت  میرک  رت و  گرزب  ادخ  دومرف :

یناـبرهم محرت و  يور  زا  رداـم  ردـپ و  يوـس  هب  ندرک  رظن  و  تسا ، تداـبع  ملاـع  يور  رب  ندرک  هاـگن  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
ادخ يارب  هک  ینمؤم  ردارب  يور  رب  ندرک  رظن  و  تسا ، تدابع 
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ملظ و  ردام ، ردپ و  قوقع  دسر : یم  سک  نیا  هب  ایند  رد  دوز  شتبوقع  هک  تسا  هانگ  هس  دومرف : .تسا  تدابع  يراد  تسود  ار  وا 
.ندرک قلخ  ادخ و  تمعن  نارفک  و  مدرم ، رب  ندرک 

رد دنتفگ و  یم  حیرج  ار  وا  هک  دوب  يدـباع  لیئارـسا ، ینب  نایم  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  رگید  ثیدـح  رد 
راب .دادـن  شباوج  داد ، زاوآ  ار  وا  دوب ، زامن  لوغـشم  وا  دـمآ و  وا  دزن  هب  شردام  يزور  .دوب  تدابع  لوغـشم  هتـسویپ  دوخ  هعموص 

تفگن و نخـس  زاب  درک ، بلط  ار  وا  دـمآ و  موس  راـب  سپ  .دادـن  شباوج  دـش و  زاـمن  لوغـشم  زاـب  درک ، بلط  ار  وا  دـمآ و  رگید 
ینب رد  هک  يراکانز  نز  رگید  زور  .دریگب  هانگ  نیا  هب  ار  وت  مهاوخ  یم  لیئارـسا  ینب  يادـخ  زا  تفگ : شردام  .دوب  زامن  لوغـشم 

دنزرف نیا  تسا و  هدرک  انز  نم  اب  تسا ، حیرج  زا  دنزرف  نیا  تفگ : دییاز و  يدنزرف  تسشن و  وا  هعموص  دزن  دمآ و  دوب ، لیئارـسا 
.تسا و هدرک  انز  دوخ  درک ، یم  تمالم  انز  هب  ار  مدرم  هک  یسک  نآ  درک  ترهش  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  .تسا  هدیـسر  مه  هب  وا  زا 
هک تسا  ییالب  نامه  نیا  شاب ! شوماخ  تفگ : حیرج  .دز  یم  دوخ  يور  رب  دمآ و  شردام  سپ  .دـننک  راد  رب  ار  وا  دومرف : هاشداپ 

.دوب هتـشذگ  هچنآ  درک  لـقن  دـباع  دندیـسرپ ، هعقاو  نآ  ببـس  زا  دندینـش ، ار  نیا  مدرم  نوچ  .تسا  هدـش  نم  هّجوتم  وـت  نیرفن  هب 
دنزرف وت  دیـسرپ : لفط  نآ  زا  دباع  دندروایب ، نوچ  .دـیروایب  ار  لفط  نآ  تفگ : ییوگ ؟ یم  تسار  وت  هک  مینادـب  نوچ  ام  دـنتفگ :
نتـشک زا  سپ  .دنک  یم  نالف  نادنفـسوگ  ینابـش  هک  ما  یـسک  نالف  دنزرف  نم  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  یهلا  رما  هب  لفط  یتسیک ؟

.دوشن ادج  وا  زا  دنکب و  ردام  تمدخ  دشاب  هدنز  ات  دروخ  دنگوس  تفای و  تاجن 

.دومن ناوت  افیتسا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  ردام  ردپ و  قح  رد  ثیداحا  و 
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...و ندرک  هناش  ندیشارترس و  نتفرگ و  براش  نخان و  ندز و  كاوسم  بادآ  مجنپ : باب 

هراشا
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ندز كاوسم  تلیضف  : لّوا لصف 

.تسا ناربمغیپ  ّتنس  زا  ندرک  كاوسم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 

میاه نادند  مدیسرت : هک  نآ  ات  دومرف ، یم  كاوسم  هب  رما  ارم  لیئربج  هتسویپ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 
.دزیرب ای  دوش  هدییاس 

.درک دهاوخ  بجاو  نم  تّما  رب  هک  مدرک  نامگ  هک  درک  كاوسم  هب  رما  ارم  ردق  نآ  لیئربج  دومرف : رگید  تیاور  رد  و 

الج و  تسا ، ناهد  هدننک  كاپ  و  تسا ، ناربمغیپ  ّتنس  زا  تسا : تلصخ  هدزاود  كاوسم  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
دیفـس ار  اه  نادند  و  دنک ، یم  دایز  ار  هظفاح  و  دنک ، یم  عفد  ار  مغلب  و  تسا ، راگدرورپ  يدونـشخ  بجوم  و  تسا ، مشچ  هدـنهد 

و دنک ، یم  مکحم  ار  نادند  نب  و  درب ، یم  ار  نادند  ندیـسوپ  نتخادنا و  تسوپ  و  دـنادرگ ، یم  فعاضم  ار  تانـسح  و  دـنک ، یم 
.دنوش یم  دونشخ  نآ  هب  هکئالم  و  دنک ، یم  دایز  ار  ماعط  ياهتشا 

.دنک یم  دایز  ار  مشچ  رون  و  دنک ، یم  فرطرب  ار  مشچ  نتخیر  بآ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

رد دـینک !؟ یمن  كاوسم  ارچ  منیب !؟ یم  درز  ار  امـش  ياـه  نادـند  نم  ارچ  دوـمرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  و 
.يزامن ره  يارب  ندرک  كاوسم  هب  داب  وت  رب  دومرف : تیصو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح 

: تسا هد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هفینح  ياه  ّتنس  تسا : لوقنم  مالسلا  امهیلعاضر  ماما  مظاک و  یـسوم  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
، ندرک كاوسم  سپ  تسا : رس  رد  هک  اه  نآ  اّما  .ندب  رد  جنپ  رس و  رد  جنپ 
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ندینادرگ ندرک و  نهد  رد  بآ  ینعی  ندرک ؛ هضمضم  و  دوش ، هدوشگ  حسم  ياج  هک  ندرک  هصح  ود  ار  رس  يوم  نتفرگ ، براش 
تـشپ و  ندرک ، هنتخ  سپ  تسا : ندب  رد  هک  جنپ  نآ  اّما  .ندیـشک و  الاب  ندرک و  ینیب  رد  بآ  ینعی  ندرک ؛ قاشنتـسا  و  نتخیر ، و 

.نتفرگ نخان  و  ندرک ، اجنتسا  و  ندنک ، ار  اه  لغب  ریز  يوم  و  ندیشارت ، ار  راهز 

، ندیـشارت ار  رـس  يوـم  نتـشاذگ ، دـنلب  ار  شیر  نتفرگ ، براـش  يوـم  تسا : رـس  رد  هک  جـنپ  نآ  تسا : لوـقنم  رگید  تـیاور  رد 
تبانج لسغ  نتفرگ ، نخان  ندرک ، هنتخ  ندرک ، هلازا  ار  ندب  ياهوم  تسا : ندب  رد  هک  جـنپ  نآ  .ندرک و  لالخ  ندرک و  كاوسم 

.ندرک بآ  اب  اجنتسا  ندرک و 

رب مدـینادرگ  یم  بجاو  هنیآره  دوب ، راوشد  نم  تّما  رب  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا 
.دننکب كاوسم  زامن  ره  تقو  رد  هک  ناشیا 

رب ار  دوخ  ناهد  دـیآ و  یم  یکَلَم  هک  نکب  كاوسم  يزیخرب ، بش  زاـمن  هب  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 
.دشاب وبشوخ  وت  ناهد  هک  دیاب  سپ  درب ، یم  نامسآ  هب  یناوخ  یم  هک  رکذ  اعد و  نآرق و  زا  هچره  دراذگ و  یم  وت  ناهد 

تـشگنا اب  دزیخرب  بش  زامن  هب  هک  یـسک  دـناوت  یم  ایآ  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  دوخ  ردارب  زا  رفعج  نب  یلع 
.تسین یکاب  دوش ، علاط  حبص  هک  دسرت  رگا  دومرف : ترضح  دناسر ؟ مه  هب  كاوسم  هک  دناوت  یم  وا  دنک و  كاوسم 

نادند هک  نآ  ببس  هب  دندرک ، كاوسم  كرت  توف ، زا  شیپ  لاس  ود  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دوب هدش  فیعض  رایسب  ترضح  نآ  ياه 

ندییاوخ و ردنک  درب : یم  ار  ندب  ياهدرد  دنک و  یم  دایز  ار  هظفاح  هک  تسا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  لوسر  ترضح  زا 
.ندناوخ نآرق  و  ندرک ، كاوسم 

كاوسم و  ندرک ، یکیدزن  ناـنز  اـب  و  ندرک ، شوخ  يوب  تسا : ناربـمغیپ  ّتنـس  زا  هک  تسا  زیچ  راـهچ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.ندرک انح  هب  باضخ  و  ندرک ،

یحو وا  هب  یلاعت  قح  .نارفاک  يوبدب  ياه  سفن  زا  درک  تیاکـش  ادـخ  هب  هبعک  هناخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
ناتخرد بوچ  هب  ار  دوخ  ياـه  ناـهد  هک  داتـسرف  مهاوخ  وت  يوس  هب  ار  یتعاـمج  ناـشیا  ضوع  هب  هک  ریگ ، رارق  هبعک ! يا  دومرف :

.دروآ ترضح  نآ  يارب  زا  لالخ  كاوسم و  لیئربج  دش ، ثوعبم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نوچ  سپ  .دننک  كاپ 
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ترـضح .وضو  زا  دـعب  ندرک  كاوسم  زا  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  یـصخش  تسا : لوـقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
هبترم هس  سپ  دنک ، كاوسم  وضو  زا  دعب  دزاسب ، وضو  ات  دـنک  شومارف  یـسک  رگا  و  درک ، دـیاب  وضو  زا  شیپ  ار  كاوسم  دومرف :

.ندرک كاوسم  زا  دعب  دنک  هضمضم 

وا ناهد  رب  ار  ناهد  دیآ و  یم  کلم  دتسیاب ، زامن  هب  دنک و  كاوسم  وضو  اب  یسک  رگا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دونش یم  ار  شتئارق  دتسیا و  یم  يرانک  هب  دنکن  كاوسم  رگا  .دراد و  یم  هاگن  رطاخ  هب  دیوگ  یم  هچنآ  دراذگ و  یم 

هک زامن  تعکر  داتفه  زا  تسا  رتهب  دشاب  كاوسم  اب  هک  زامن  تعکر  ود  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.دشاب كاوسم  یب 

.دنکب هضمضم  نآ  زا  دعب  دیاب  دنک  كاوسم  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

یسوم ماما  .دندیلام و  یم  اه  نادند  ضرع  هب  ار  كاوسم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.تسا ناهد  دنگ  ثروم  ءالخلا  تیب  رد  ندرک  كاوسم  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک 

نکم كرت  ار  كاوسم  دومرف : .دزیر و  یم  ار  اه  نادـند  مامح ، رد  ندرک  كاوسم  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  تسا  لوقنم 
.دشاب ندیلام  کی  هب  هچ  رگا  زور  هس  ره  رد 

نآ بادآ  ندیشارت و  رس  تلیضف  : مود لصف 

هماج و  نتفرگ ، خیب  زا  ار  وم  دنک : یمن  كرت  تفای ، ار  ناشتذل  هکره  تسا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 
.ندرک نازینک  یطو  و  ندرک ، هاتوک  ار 

هدـنگ تندرگ  دـننکن و  لزنم  اجنآ  رد  ناروناج  و  دریگن ، كرچ  ات  ریگب  خـیب  زا  ار  رـس  يوم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دبای تحار  تندب  دبای و  الج  تا  هدید  دوش و 

.مشارت یم  رس  هعمج  ره  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.دنک یم  لیاز  ار  مغ  ندیشارت ، ار  رس  تشپ  يوم  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ار شرون  دنک و  یم  فیعض  ار  مشچ  دوش ، دنلب  رس  يوم  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دهد یم  الج  ار  هدید  ندرک  هلازا  ار  شیوم  و  دنک ، یم  مک 
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بناج زا  رس  شیپ  زا  نک  ادتبا  و  نک ، هلبق  هب  ور  یـشارتب  ار  رـس  يوم  هک  یهاوخ  نوچ  هک  تسا  روکذم  مالـسلا  هیلعاضرلا  هقف  رد 
یلَعَو ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » ناوخب ار  اعد  نیا  عورـش  نیح  رد  و  دنا ، هدش  دـنلب  شوگ  ياهولهپ  زا  هک  ناوختـسا  ود  ات  شارتب  و  یناشیپ ،

: وگب يوش  غراف  نوچ  سپ  ِهَمایِقلا .» َمْوَی  ًاعِطاس  ًارُون  ٍهَْرعَش  ِّلُِکب  ِینِطْعَا  َّمُهَّللَا  َنیِکِرْشُملا ، َنِم  اَنَا  امَو  ًاِملْسُم  ًافِینَح  ًهَّنُس  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم 
«. ًاّرَض الَو  ًاعْفَن  یِسْفَِنل  ُِکْلمَا  یِّنِاَف ال  یِّنِم ، ُهَرْکَت  ام  َعیِمَجَو  یِصاعَملا  يِرََشبَو  يِْرعَش  ْبِّنَجَو  يدَّرلا  َِیْنبِّنَجَو  یقُّتلِاب  ِینِّیَز  َّمُهَّللَا  »

َّمُهَّللَا ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَعَو  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـناوخب اـعد  نیا  عورـش  تقو  رد  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
 . يدَّرلا َِیْنبِّنَجَو  يْوقَّتلِاب  ِینِّیَز  َّمُهَّللَا  : » دیوگب دوش ، غراف  نوچ  و  ِهَمایَقلا ، َمْوَی  ًارُون  ٍهَْرعَش  ِّلُِکب  ِینِطْعَا 

نتشاد هاگن  رس  يوم  بادآ  : موس لصف 

يوم هک  نآ  ای  تسا : تنس  زیچ  ود  زا  یکی  ار  نادرم  .تسا و  مارح  ندیشارت  ار  رس  يوم  رذع ، ترورـض و  نودب  ار  نانز  هک  نادب 
ود ار  رـس  يوم  دننک و  هناش  دـنیوشب و  هک  نآ  هب  دـننک  تیبرت  دـنراذگب و  ار  رـس  يوم  هک  نآ  ای  تسا ، رتهب  نیا  دنـشارتب و  ار  رس 

دیابن ماما  ربمغیپ و  برع ، نایم  رد  دوب  میظع  بیع  ندیـشارت  مالـسا  لّوا  رد  نوچ  .دوش و  رهاظ  وم  هت  رـس  نایم  رد  هک  دـننک  هّصح 
دنتشاذگ و یم  تشگنا  راهچ  ردق  هب  ار  رس  يوم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  .دیامنب  حیبق  اهرظن  رد  هک  دننکب  يراک 

.دندیشارت یم  هرمع  جح و  رد 

شتیبرت تیاعر و  وکین  دراذگب ، دنلب  ار  رس  يوم  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
ایآ دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  نیدنچ  رد  .دراذگن و  دنلب  دربب و  هت  زا  هک  نآ  ای  دـنکب ،
هب ار  وم  ترضح  نآ  دومرف : دنتفاکش ؟ یم  ار  شنایم  دندرک و  یم  هّصح  ود  ار  رس  يوم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
زا کـی  چـیه  دیـسر و  یم  شوـگ  همرن  هب  هک  دنتـشاذگ  یم  ردـق  نآ  هکلب  دوـشب ، نیا  هب  جاـیتحا  هـک  دنتـشاذگ  یمن  دـنلب  يّدـح 

.دنتشاد یمن  هاگن  رس  يوم  ناربمغیپ 
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.دیاشگب شتآ  زا  يا  هراپ  هب  تمایق  رد  یلاعت  قح  دیاشگن  ار  شنایم  دراذگب و  دنلب  ار  رس  يوم  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

هب دـشاب ، هدیـسر  غولب  ّدـح  هب  ینز  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : هدـش  دراو  ثیدـح  رد 
.دزیواین دنزب و  هرگ  رس  فارطا  رد  ای  رس ، نایم  رد  ای  رس ، شیپ  رد  ار  رس  ياهوم  عیمج  نادرم  شور 

هرگ رس  شیپ  رد  ار  وم  نتشاذگ و  لکاک  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
دندز و یم  هرگ  رس  شیپ  رد  ار  رـس  يوم  هک  نآ  ببـس  هب  دندش  كاله  لیئارـسا  ینب  نانز  دومرف : .ندرک و  باضخ  شقن  ندز و 
هب نزوس  هک  برع ، نانز  نایم  رد  تسا  فراـعتم  هک  دـشاب  نآ  باـضخ  شقن  زا  دارم  تسا  لـمتحم  .دـندرک و  یم  باـضخ  شقن 

.دشاب لماش  مه  ار  انح  ياه  شقن  هک  دراد  لامتحا  دنام و  یم  شگنر  هک  دنزیر  یم  نآ  رد  هریغ  همرس و  دننز و  یم  ندب  تسد و 

دـنَک و یم  ای  درب  یم  ار  یناشیپ  يـالاب  يوم  هک  ینز  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.تسین یکاب  دومرف : .دفاب  یم  يرگید  سیگ  اب  ار  دوخ  سیگ  هک  نآ  ای  تنیز  يارب  دنَک  یم  ار  ور  ياهوم 

نز يوم  دنفابن و  رگید  نز  يوم  اب  اّما  تسین ، یکاب  دـفابب  نز  نامه  يوم  ای  تاناویح  يوم  ای  مشپ  اب  رگا  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
یم زامن  لاح  رد  دشاب ، مارح  شتـشوگ  هک  دنـشاب  هدرک  دنویپ  یناویح  يوم  اب  رگا  هک  نادب  .دننکن و  دـنویپ  دوخ  يوم  اب  ار  رگید 

.درک ناوت  یم  نآ  رد  زامن  هک  دشاب  ییوم  مشپ و  زا  هک  نآ  رگم  تسین ، زیاج  ندرک  زامن  نآ ، رد  هک  دشابن ، وا  اب  دیاب 

( نتفرگ هت  ات  ار  الاب  بل  يوم   ) نتفرگ براش  تلیضف  : مراهچ لصف 

.تسا رتهب  دنریگب  هت  زا  رتشیب  دنچره  تسا ، دّکؤم  ّتنس  نتفرگ  براش  هک  نادب 

یم ناهنپ  دنک و  یم  اج  نآ ، رد  ناطیش  هک  دینکم  زارد  ار  دوخ  براش  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دوش
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.دنک یم  ساوسو  مغ و  عفر  نتفرگ  براش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.الاب بل  مد  هب  دسرب  هک  نآ  ات  براش  يوم  نتفرگ  تسا  ّتنس  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 

.دیسر یم  وم  هت  هب  هک  دنتفرگ  یم  ردق  نآ  ار  براش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و 

.هروخ زا  دهد  یم  ناما  رگید  هعمج  ات  هعمج  زا  نتفرگ  براش  نخان و  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

يزور یتدایز  ثعاب  هک  نک  نم  میلعت  ییاعد  درک : ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  یـصخش  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد 
.دشاب هعمج  زور  رد  هک  دیاب  و  ریگب ، نخان  براش و  دومرف : ترضح  .دوش 

ِهَّللا ِمِْسب  : » دـیوگب نتفرگ  تقو  رد  دریگب ، هعمج  ره  رد  براش  نخان و  هکره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
زا هدـنب  کی  ندرک  دازآ  باوث  یلاعت  قح  دزیرب ، وا  نخاـن  وم و  زا  هک  يا  هزیر  ره  ددـع  هب  ٍدَّمَُحم ،» ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِهَّنُـس  یلَعَو  ِهَّللاـِبَو 

.گرم يرامیب  هب  رگم  دوشن  رامیب  و  دیامرف ، اطع  وا  هب  لیعمسا  نادنزرف 

زا دبای  تیفاع  دریگب ، نخان  براش و  هبنـش  جنپ  هبنـش و  زور  رد  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.مشچ درد  نادند و  درد 

زا دومرف : دینادرگم و  هیبش  ار  دوخ  ناربگ  نادوهی و  هب  دیراذگب و  دنلب  ار  شیر  دیریگب و  هت  زا  ار  براش  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دریگن ار  دوخ  براش  هکره  تسین  ام 

ندرک دنلب  شیر  بادآ  : مجنپ لصف 

لامتحا و  تسا ، هورکم  نتشاذگ ، هضبق  زا  هدایز  و  هاتوک ، رایـسب  هن  دنلب و  رایـسب  هن  نتـشاذگ ، هنایم  ار  شیر  تسا  ّتنـس  هک  نادب 
زیاج ندیـشارت  ار  نییاپ  بل  فرط  ود  ور و  رب  اـما  تسا ، مارح  شیر  ندیـشارت  هک  تسا  نآ  ءاـملع  ناـیم  روهـشم  .دراد  زین  تمرح 

.دننکن دشاب  ندیشارت  هب  هیبش  هک  دنت  رایسب  حالصا  هک  تسا  نآ  طوحا  .تسا 
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.تسا شتآ  رد  تسا  هضبق  کی  زا  هدایز  شیر ، زا  هچنآ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.ُربب دشاب  هضبق  زا  هدایز  هچنآ  ریگب و  شیر  رب  تسد  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

وا هب  ترضح  درک ، یم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  شیر  حالصا  یحلـصم  هک  مدید  تفگ : هک  تسا  لوقنم  ملـسم  نب  دّمحم  زا  و 
.نک رّودم  ار  شیر  دومرف :

، تشاد زارد  شیر  هک  دنتشذگ  یصخش  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
تمدخ هب  تخاس ، هنایم  ار  شیر  دیـسر ، وا  هب  ربخ  نیا  نوچ  دروآ ؟ یم  حالـصا  هب  ار  دوخ  شیر  درم  نیا  رگا  دش  یم  هچ  دومرف :

.ار شیر  دینک  نینچ  دومرف : ترضح  دمآ ، ترضح  نآ 

یم مه  ار  نقذ  ریز  و  ار ، شیوم  دـندرک  یم  کـُُنت  ار  ور  ياـهولهپ  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  تسا : لوـقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
.دندیچ

.دنتشاذگ یمن  هوبنا  دندرک و  یم  ُکُنت  ار  شیر  ترضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

زا ینعی  ضراـع ، زا  دوـمرف : ترـضح  تفرگ ؟ ناوـت  یم  شیر  يور  زا  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا  رفعج  نب  یلع 
.هن ور  شیپ  زا  و  یلب ، ور  ياهولهپ 

دندیـشارت و یم  ار  شیر  هک  دـندوب  یهورگ  شیپ  ناـمز  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  تسا  لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.درک خسم  ار  ناشیا  یلاعت  قح  دندیبات ، یم  ار  براش 

هدجـس هب  رـس  دومرف ، لوبق  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  هبوت  یلاـعت  قح  نوچ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
رایـسب شیر  نآ  زا  سپ  .نادرگ  هدایز  ارم  لامج  نسح و  اراـگدرورپ ! تفگ : درک و  نامـسآ  هب  ور  تشادرب  رـس  نوچ  تشاذـگ و 
نادرم تنیز  وت و  تنیز  نیا  هک  دیـسر  یحو  وا  هب  تسیچ ؟ نیا  اراگدرورپ ! تفگ : .تشادن  شیر  رتشیپ  دـییور ، شیور  رب  یهایس 

.تمایق زور  ات  تسا  وت  نادنزرف 

نآ ندنک  مکح  دیفس و  يوم  تلیضف  : مشش لصف 

، دیسر یمن  مه  هب  شیر  رس و  رد  دیفس  يوم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نامز  زا  شیپ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
نآ رد  شنادنزرف  ردپ و  دمآ و  یم  یسلجم  هب  یسک  دوب  هاگ  سپ 
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هیلع میهاربا  ترضح  نامز  نوچ  تسامش ؟ ردپ  کی  مادک  دیسرپ : یم  درک ، یمن  قرف  نادنزرف  ردپ و  نایم  دندوب ، رـضاح  سلجم 
.دش دیفس  ششیر  رس و  يوم  سپ  .موش  زاتمم  دوخ  نادنزرف  زا  هک  هد  رارق  يدیفس  يوم  نم  يارب  ادنوادخ ! درک : اعد  دش ، مالسلا 

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  دیـسر ، مه  هب  وا  نساحم  رد  دیفـس  يوم  هک  یـسک  لّوا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
یمدآ راقو  ثعاب  نیا  دیـسر : وا  هب  باطخ  تسا ؟ زیچ  هچ  نیا  اراـگدرورپ ! تفگ : دـید ، دوخ  شیر  رد  دیفـس  يوم  درک  رظن  .دوب 

.نادرگ هدایز  ارم  راقو  اراگدرورپ ! تفگ : .تسا 

دمح و تفگ : دید ، دوخ  نساحم  رد  دیفـس  يوم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
.مدرکن وا  تیصعم  ندز  مشچ  کی  رد  دیناسر ، نس  نیا  هب  ارم  هک  تسازس  ار  يدنوادخ  ساپس 

ادـیپ وا  شیر  رد  دیفـس  يوم  هکره  تسا ، یناملـسم  رون  نآ  هک  دـینکن ، ار  دیفـس  يوم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.تمایق رد  وا  يارب  دشاب  يرون  مالسا ، رد  دوش 

رظن دـیوگ ، یمن  نخـس  ناشیا  اب  تماـیق  زور  رد  ناـیملاع  دـنوادخ  هک  دنـسک  هس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 
ار دوخ  دیفس  يوم  هک  یـسک  تسا : ایهم  میلا  باذع  ناشیا  يارب  ددنـسپ ، یمن  ار  ناشیا  لامعا  دنکفا ، یمن  ناشیا  يوس  هب  تمحر 

رود .دننک  طاول  وا  هب  نارگید  هک  یسک  و  دوخ ، ندب  زا  ییاج  اب  ای  دیایب  ینم  ار  وا  هک  دنک  يزاب  دوخ  تسد  اب  هک  یـسک  و  دنکب ،
هیلعاضر ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد  اریز  دنکب ؛ ار  دیفـس  يوم  يدساف  ضرغ  يارب  هک  دشاب  نآ  رب  لومحم  ثیدـح  نیا  هک  تسین 

.ندنک زا  مراد  یم  رت  تسود  ار  شندیرب  اما  ندنک ، ندیرب و  ار  دیفس  يوم  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  مالسلا 

.تسین یکاب  ود  ره  ندیرب  ندنک و  هک  ترضح  نآ  زا  تسا  هدش  دراو  مه  رگید  ثیدح  رد 

.تسناد یم  هورکم  ار  شندنک  اما  دندومرف ، یم  دیفس  يوم  ندیرب  زیوجت  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

تسا و تنمیم  رس ، شیپ  رد  دیفـس  يوم  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
موش رـس ، تشپ  رد  تسا ، تعاجـش  تمالع  فلز ، ياج  رد  تسا ، يدرمناوج  تواخـس و  تمـالع  اـه  ضراـع  رد  تسا ، كراـبم 

.تسا ندش  دیفس  يادتبا  دارم  ًارهاظ  تسا و 
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شیر اب  ندرک  يزاب  ینیب و  يوم  ندنک  : متفه لصف 

هب و  دریگب ، ار  ینیب  يوم  براش و  يوم  سکره  دیاب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
ار ینیب  يوم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  .تسا  وا  لاـمج  یتداـیز  ثعاـب  اـه  نیا  هک  دزادرپب ، دوخ  ندـب  لاوحا 

.دنک یم  وکین  ار  ور  نتفرگ ،

هزیر تسد  هب  ار  لُگ  ندروخ و  لگ  تسا : ناطیـش  ساوسو  زا  هک  تسا  زیچ  راهچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا 
.ندییاخ ار  شیر  و  نتفرگ ، نادند  هب  ار  نخان  و  ندرک ،

.دنک یم  امندب  بویعم و  ار  ور  هک  راذگم  شیر  رب  تسد  رایسب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

نتفرگ نخان  تلیضف  : متشه لصف 

.دنک یم  خارف  ار  يزور  دنک و  یم  عنم  ار  گرزب  ياهدرد  نتفرگ  نخان  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

ثروم دـنک و  یم  رد  ناطیـش  دوش ، دـنلب  نوچ  هک  نتفرگ  نخاـن  هب  دـنا  هدرک  رما  نیا  يارب  دوـمرف : مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما 
.تسا یشومارف 

.نتفرگ نخان  تسا  دّکؤم  ّتنس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

ار نانز  و  دیریگب ، هت  زا  ار  نخان  هک  دومرف  یم  ار  نادرم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.تسا امش  تنیز  هک  دیراذگب ، رتدنلب  یکدنا  دومرف : یم 

.دندیـسرپ نآ  ببـس  زا  .دـشن  لزاـن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  رب  یحو  هاگدـنچ  تسا : هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  و 
!؟ دینک یمن  هلازا  ار  ناتشگنا  كرچ  دیریگ و  یمن  نخان  امش  هک  نآ  لاح  دتسیان و  زاب  یحو  هنوگچ  دومرف :
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نتفرگ نخان  تاقوا  بادآ و  : مهن لصف 

.نادند هب  نخان  نتفرگ  زا  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم 

نمیا هعمج  زور  رد  نتفرگ  نخان  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  ثیدح  رد 

رگید ثیدـح  دـنچ  رد  .دزیرب  اهزیر  زا  اـت  ياـسب  یـشاب  هتـشادن  نتفرگ  هب  جاـیتحا  رگا  و  یـسیپ ، يروک و  هروخ و  زا  دـنادرگ  یم 
.دسرن وت  هب  یسیپ  هروخ و  یگناوید و  ات  نک  کح  نآ  ریغ  ناهوس و  زا  دشابن  رگا  ریگب و  هعمج  ره  رد  نخان  براش و  دومرف :

.رگید هعمج  ات  دشاب  تراهط  اب  هتسویپ  دریگب ، براش  نخان و  هعمج  ره  رد  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

دایز ار  يزور  دـنک و  یم  فرطرب  ار  رقف  هعمج ، ره  رد  نتـسش  یمطخ  اب  ار  رـس  نتفرگ و  براش  نخان و  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دنک یم 

عولط ات  حبـص  زامن  زا  دعب  ندناوخ  بیقعت  هک  هدیـسر  ام  هب  ربخ  دندرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
نیا زا  هک  منک  میلعت  وت  هب  يزیچ  یهاوخ  یم  دومرف : ترـضح  .اهرهـش  هب  ندرک  رفـس  زا  يزور ، یتدایز  يارب  تسا  رت  عفان  باتفآ 

.دشاب ندییاس  هب  هچرگا  ریگب ، هعمج  ره  رد  ار  براش  نخان و  دومرف : .یلب  متفگ : دشاب ؟ رت  عفان  مه 

يزیچ وت  هب  یهاوخ  یم  دومرف : .تشاد  مشچ  رازآ  هک  دـندید  ار  یـصخش  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  تسا : لوـقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
، درک نینچ  صخـش  نآ  .ریگب  نخاـن  هبنـش  جـنپ  ره  رد  دوـمرف : .یلب  تفگ : ینیبـن ؟ مشچ  درد  زگره  يروآ ، اـجب  رگا  هک  مزوماـیب 

.دیدن مشچ  درد  زگره 

.زگره دنیبن  مشچ  رازآ  دنک ، تموادم  نیا  هب  هکره  تسا : لوقنم  زین  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

تـشگنا هب  دریگب و  ات  سپ  دـینکب ، پچ  تسد  زا  کچوک  تشگنا  هب  ادـتبا  نتفرگ ، نخاـن  رد  تسا : هدـش  دراو  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دنک متخ  تسار  تسد  کچوک 

هب دنک  متخ  تسار و  تسد  کچوک  تشگنا  هب  دنک  ادتبا  دریگب و  نخان  هبنـشراهچ  زور  هکره  تسا : هدش  دراو  رگید  ثیدـح  رد 
.مشچ درد  زا  دهد  ناما  ار  وا  پچ ، تسد  کچوک  تشگنا 
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، دریگب نیِهِم  تشگنا  ات  تسار و  تسد  کچوک  تشگنا  نخان  هب  دنک  ادتبا  هبنـش  جنپ  زور  رگا  تسا : هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 
.مشچ درد  زا  دبای  ناما  دریگب ، نیهم  تشگنا  ات  پچ و  تسد  کچوک  تشگنا  هب  دنک  ادتبا  سپ 

رد ادتبا  دریگب ، هبنـش  جنپ  زور  رد  رگا  تسا  رتهب  ندرک  پچ  تسد  تشگنا  هب  ادـتبا  دریگب  هبنـشراهچ  زور  رد  رگا  هک  تسین  رود 
دنک پچ  تسد  کچوک  تشگنا  هب  ادـتبا  دریگ ، اهزور  ریاس  ای  هعمج  زور  رد  رگا  .دـنک  تسد  نآ  کچوک  تشگنا  هب  یتسد  ره 

.دنکب تسار  تسد  کچوک  تشگنا  هب  متخ  و 

.تسا هتفگ  هیوباب  نب  یلع  هچنانچ  تسا ، بوخ  دنکب  پچ  تسد  کچوک  تشگنا  هب  ادتبا  تقو  ره  رد  رگا 

ادـخ دراذـگب ، هعمج  زور  يارب  ار  نخان  کی  دریگب ، هبنـش  جـنپ  زور  رد  ار  دوخ  ياه  نخاـن  هکره  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دنادرگ لیاز  وا  زا  یناشیرپ 

.دیریگب نخان  هبنش  هس  زور  رد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا 

قح دریگب ، هعمج  زور  رد  ار  دوخ  ياه  نخاـن  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
براش نخان و  هبنش  جنپ  ای  هبنش  زور  رد  هک  یـسک  .دنک و  لخاد  اه  نآ  رد  ار  اود  دنک ، نوریب  وا  ناتـشگنا  رـس  زا  ار  اهدرد  یلاعت 

.دبای تیفاع  مشچ  درد  نادند و  درد  زا  دریگب ،

هبنـش جـنپ  زور  رد  دـنک ، یم  فرطرب  ار  يدرد  ره  نتفرگ  هعمج  زور  رد  ار  اـه  نخاـن  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
.دنک یم  خارف  ار  يزور  نتفرگ ،

زور رد  ار  نخان  هتبلا  هک  دنیوگ  یم  ام  باحـصا  دـندرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  هب  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
زارد رگید  زور  رد  رگا  ینعی  رگید ، ياـهزور  رد  یهاوـخ  رگا  ریگب و  هعمج  زور  رد  یهاوـخ  رگا  دوـمرف : .تفرگ  دـیاب  یم  هعمج 

، دوش هعمج  زور  ات  درک  دیابن  ربص  دشاب  هتشاد  نتفرگ  هب  جایتحا  دشاب و 

.دریگب دوش  دنلب  هاگره  هک  تسا ، هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  هچنانچ 

.دوش فرطرب  وا  زا  اه  نخان  نب  ندش  هشیر  دریگب ، نخان  هعمج  زور  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
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.دنیبن مشچ  درد  دوش و  رایسب  شنادنزرف  دریگب ، نخان  هبنش  جنپ  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

رد ار  همه  ای  دراذگب ، هعمج  يارب  ار  یکی  دریگب و  هبنـش  جنپ  زور  رد  دبایب ، ار  ود  ره  هعمج  هبنـش و  جنپ  باوث  دـهاوخ  یـسک  رگا 
ِهَّللِابَو ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـیوگب نتفرگ  نخاـن  تقو  رد  .دزیرب  دـنچ  يا  هزیر  هک  دـلامب  نآ  رب  یناـهوس  هعمج  زور  رد  دریگب و  هبنـش  جـنپ 

.تشذگ نتفرگ  براش  باب  رد  هچنانچ  ٍدَّمَُحم ،» ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِهَّنُس  یلَعَو 

زا دـعب  و  ار ، کچوک  تشگنا  نآ  زا  دـعب  دریگ ، یم  ار  تداهـش  تشگنا  لّوا  تسار ، تسد  نتفرگ  نخان  رد  تسا : روهـشم  هچنآ 
کچوک تشگنا  زا  دعب  تشگنا  لّوا  پچ ، تسد  رد  و  رگید ، تشگنا  نآ  زا  دـعب  هنایم و  تشگنا  نآ  زا  دـعب  نیهم و  تشگنا  نآ 

هدـش دراو  ّتنـس  لها  رابخا  رد  تداهـش ، تشگنا  سپ  کـچوک ، تشگنا  سپ  نیهم ، تشگنا  سپ  ناـیم ، تشگنا  سپ  دریگب ، ار 
.تسا یلوا  ندرک  نآ  هب  لمع  تسا و  هعیش  رابخا  زا  میدرک  رکذ  شیپ  هچنآ  .تسا و 

درک نفد  دیاب  هک  اهزیچ  ریاس  نخان و  وم و  ندرک  نفد  : مهد لصف 

 / تالـسرم « ] ًاتاْومَاَو ًءآیْحَا  ًاتافِک ، َضْرَالا  ِلَعَْجن  َْملَا  : » همیرک هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
.دنا هدرم  هک  یتلاح  رد  دنا و  هدنز  هک  یتلاح  رد  ندش  ناهنپ  عامتجا و  مامـضنا و  لحم  ار  نیمز  میا  هدینادرگن  ایآ  25 ؛] هیآ 26 - 

.تسا نخان  وم و  ندرک  نفد  یگدنز ، لاح  زا  دارم  دومرف :

زیچ راهچ  هک  ار  ام  دومرف  رما  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.نوخ نادند و  نخان و  وم و  مینک : ناهنپ  كاخ  رد  ار 

: درک دیاب  نفد  ار  اه  نآ  دوش و  یم  ادج  یمدآ  زا  هک  تسا  زیچ  تفه  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دشاب هدش  نوخ  هراپ  هک  يا  هفطن  نادند و  ناد و  هچب  ضیح و  نوخ  نوخ و  نخان و  وم و 

شیر رس و  يوم  ندرک  هناش  تلیضف  : مهدزای لصف 

ندب رب  نغور  دنک ، یم  بوکنم  ار  نمـشد  ندیـشوپ  هزیکاپ  هماج  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دنک یم  مکحم  ار  اه  نادند  ندرک  هناش  ار  شیر  درب و  یم  ار  بت  ندرک  هناش  ار  رس  دنک ، یم  لیاز  ار  یناشیرپ  یلاحدب و  ندیلام 

دروآ و یم  يزور  دـنادرگ ، یم  رود  ار  بت  ندرک  هناش  رایـسب  ار  رـس  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنک یم  دایز  ار  عامج  تّوق 

.درب یم  ار  اهدرد  دنک ، یم  فرطرب  ار  رقف  ندرک  هناش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ار مغلب  دنک ، یم  مکحم  ار  تشپ  دنک ، یم  اور  ار  تجاح  دنک ، یم  وکین  ار  وم  دنک ، یم  دایز  ار  يزور  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 
.دنک یم  عطق 

.دوش یم  دنزرف  يرایسب  بجوم  رگید ؛ تیاور  رد 
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رود سک  نیا  زا  ار  نوعاط  شیر ، نییاپ  ندرک  هناش  دنک ، یم  مکحم  ار  اه  نادـند  ضراع  ندرک  هناش  دومرف : رگید  ثیدـح  رد  و 
.دنک یم  عطق  ار  مغلب  رس ، ندرک  هناش  درب ، یم  ار  هنیس  ساوسو  فلز ، ندرک  هناش  دنادرگ ، یم 

اه هناش  عاونا  ندز و  هناش  تاقوا  بادآ و  : مهدزاود لصف 

هناش دندش  یم  غراف  زامن  زا  هاگره  هک  دوب ، يا  هناش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زامناج  نایم  رد  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.دندرک یم 

 / فارعا « ] ٍدِجْـسَم ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  ،» همیرک هیآ  ریـسفت  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  نسح  ثیدح  رد 
.يزامن ره  زا  شیپ  ندرک  هناش  تسا ، تنیز  نیا  زا  دومرف : ترضح  .يدجسم  ره  دزن  ار  دوخ  تنیز  دیریگب  هیآ 31 ؛]

.یتنس بجاو و  زامن  ره  دزن  دومرف ؛ رگید  ثیدح  رد 
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.درب یم  ار  يرامیب  هودنا و  هک  شکب  دوخ  هنیس  رب  ار  هناش  ینک  هناش  ار  شیر  رس و  هاگره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

زور لهچ  ات  ناطیش  یکی ، یکی  درامشب  دنک و  هناش  تبون  داتفه  ار  دوخ  شیر  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دیاین وا  کیدزن 

.دنک یم  ُکُنت  ار  وم  هک  نکم  هناش  مامح  رد  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 

رب و  دشاب ، هتـسشن  هک  یتلاح  رد  دریگب  تسار  تسد  هب  ار  هناش  دشاب ، هتـشاد  ندرک  هناش  هدارا  هک  یـسک  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
ار رس  بقع  سپ  َءآبَْولا .» یِّنَع  ْفِرْصاَو  امُْهبّیَطَو  يِرََشبَو  يِْرعَـش  ْنِّسَح  َّمُهَّللَا  : » دیوگب دنک و  هناش  ار  رـس  شیپ  دراذگب و  رـس  يالاب 

«. ِیبَقَع یلَع  ِینَّدُرَیَف  يِداِیق  ْنِم  ُْهنِّکَُمت  الَو  ِناْطیَّشلا  َْدیَک  یِّنَع  ْفِرْصاَو  ِیبَقَع  یلَع  ِینَّدُرَت  َّمُهَّللَا ال  : » دیوگب دنک و  هناش 

دلامب و هنیـس  رب  ار  هناش  دنک و  هناش  ریز  هب  الاب  فرط  زا  ار  شیر  سپ  يدُهلا  ِهَنیِِزب  ِینِّیَز  َّمُهَّللَا  : » دیوگب دـنک و  هناش  ار  اهوربا  سپ 
هروس دنک و  هناش  الاب  فرط  هب  شیر  نییاپ  زا  سپ  ِناْطیّـشلا » َهَسَوْسَوَو  ِروُدُّصلا  َهَشْحَوَو  َموُمُهلاَو  َموُمُغلا  یِّنَع  ْحِّرَـس  َّمُهَّللَا  : » دیوگب

.دناوخب ار  ردق 

ار ردق  هروس  نک و  هناش  هبترم  لهچ  الاب  فرط  هب  شیر  ریز  زا  ینک  هناش  ار  شیر  یهاوخ  نوچ  تسا : هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 
«. اعد رخآ  ات  ...ْحِّرَس  َّمُهَّللَا  : » وگب سپ  ناوخب ، ار  تایداع  هروس  نک و  هناش  هبترم  تفه  نییاپ  بناج  هب  الاب  فرط  زا  ناوخب ،

.دیاین وا  کیدزن  يدرد  دشکب  هنیس  شیر و  رس و  رب  هبترم  تفه  ار  هناش  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا 

يوق ار  لد  هک  نک  هناش  هتسشن  دوش ، یم  لد  فعض  ثعاب  هک  نکم  هناش  هداتـسیا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا 
.دنک یم  رپ  ار  تسوپ  دنک ، یم 

یم ورف  بآ  هب  ار  هناش  ینعی  دندرک ، یم  هناش  بآ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تسا : هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد 
.دندیلام یم  دندرب و 

ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  : » دـناوخب اـعد  نیا  هک  تسا  تنـس  شیر ، ندرک  هناـش  ماـگنه  رد  تسا : هدـش  دراو  رگید  تـیاور  رد 
َِکتَّیَِرب َْنَیب  ََهباـهَملا  ِیْنقُزْراَو  ِقاـفِّنلِاب  ِینَِیلَْتبَت  ـالَو  يِرََـصبَو  يِْرعَـش  ْنِّسَحَو  َكِداـبِع  ِیف  ًهَـنیِزَو  َکـِْقلَخ  ِیف  ًـالامَج  ِینِْـسْبلَاَو  ٍدَّمَُحم 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َكِدابِع ، ْنِم  َهَمْحَّرلاَو 

.دوش ضرق  بحاص  دنک ، هناش  هداتسیا  هکره  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
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.دوش یم  یناشیرپ  رقف و  ثعاب  ندرک  هناش  هداتسیا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 

تفه الاب  فرط  زا  هبترم و  لهچ  نییاپ  فرط  زا  ار  شیر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دنک یم  عطق  ار  مغلب  دنک ، یم  دایز  ار  يزور  هک  دندومرف  یم  و  دندرک ، یم  هناش  هبترم 

: دومرف .دشاب  لیف  ناوختـسا  زا  هک  يا  هناش  ناد و  نغور  زا  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا : لوقنم  دـیلو  نب  مساق  زا 
.تسین یکاب 

رد لیف  ناوختـسا  زا  يا  هناش  ترـضح  نآ  دـید  تفر ، مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تمدـخ  هب  تسا : لوقنم  مصاع  نب  نسح  زا 
یمن لالح  ار  لیف  ناوختسا  زا  ندرک  هناش  هک  دنتـسه  قارع  رد  یتعامج  موش ، وت  يادف  تفگ : .دننک  یم  هناش  نآ  هب  دنراد ، تسد 

رد .درب  یم  ار  بت  هک  لیف  ناوختـسا  هب  دـینک ، هناش  دومرف : سپ  .دنتـشاد  نیا  زا  هناش  ود  اـی  هناـش  کـی  مردـپ  ارچ ، دومرف : .دـنناد 
.دندرک یم  هناش  لیف  ناوختسا  هناش  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  ثیداحا 

.تسا هورکم  ندرک  هناش  هرقن  هناش  هب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یتیاور  رد 
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دیلام نغور  ندیئوب و  لگ  ندرک و  لامعتسا  شوخ  يوب  بادآ  مشش : باب 

هراشا
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نیمز رد  شوخ  ياهوب  ندش  ادیپ  ببس  : لّوا لصف 

مدآ ترـضح  دندمآ ، نیمز  رب  تشهب  زا  مالـسلا  امهیلعاوح  مدآ و  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
شوخ يوب  زا  تشهب  رد  نوچ  اوـح  ترـضح  .هورم و  هوـک  رب  مالـسلا  اـهیلعاوح  ترـضح  تفرگ ، رارق  افـص  هوـک  رب  مالـسلا  هیلع 

لاح ما ، هدرک  تشهب  رد  هک  یگطاّشم  زا  مشاب  هتشاد  دیما  هچ  تفگ : دمآ ، نیمز  هب  نوچ  دوب ، هتـسب  هدرک و  هناش  ار  دوخ  يوسیگ 
هب داب  تخیر ، ورف  وا  يوسیگ  زا  هک  شوخ  يوب  نآ  سپ  دوشگ ، ار  دوخ  ياهوسیگ  سپ  تسا ، مشخرد  نم  زا  ادـخ  لاحلا  هک  نآ 

.دیور یم  دنه  رد  شوخ  ياهوب  رثکا  ببس  نیا  هب  تخیر ، دنه  نیمز  رب  ار  شرثکا  درب و  برغم  قرشم و 

، دومن لوانت  نآ ، ندروخ  زا  دوب  هدش  یهن  هک  تخرد  نآ  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  نوچ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دـیناشوپ نآ  اب  ار  دوخ  تروع  تفرگ و  ار  تشهب  ياـه  گرب  زا  یگرب  سپ  تخیر ، ورف  وا  زا  همه  تشهب  ياـهرویز  اـه و  هماـج 

نیا هب  دـینادرگ ، وبـشوخ  ار  دـنه  ياه  هایگ  ناتخرد و  دـیناسر و  دـنه  هب  ار  گرب  نآ  شوخ  يوب  بونج  داـب  دـمآ ، نیمز  رب  نوچ 
نوچ دوب ، کشم  يوهآ  دروخ  اه  هایگ  نآ  زا  ای  یتشهب  گرب  نآ  زا  هک  يروناج  لّوا  دشاب و  یم  دنه  رد  وبـشوخ  ياه  هایگ  ببس 

.دیسر مه  هب  کشم  نآ ، زا  شفان و  شیپ  رد  دش  عمج  هک  نآ  ات  دش  يراج  شنوخ  تشوگ و  رد  شوخ  يوب  دروخ  گرب  نآ  زا 

نآ بادآ  شوخ و  يوب  تلیضف  : مود لصف 

.تسا ناربمغیپ  هدیدنسپ  قالخا  هلمج  زا  ندرک  شوخ  يوب  رطع و  تسا : هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 
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.دیازفا یم  ار  عامج  تّوق  دنک ، یم  يوق  ار  لد  شوخ  يوب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

رداق رگا  زور ، ره  رد  ار  شوخ  يوب  دنک  كرت  هک  ار  درم  تسین  راوازس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دنکن كرت  هتبلا  ار  نیا  و  هعمج ، ره  رد  دشابن ، رداق  رگا  و  زور ، کی  هن  زور  کی  دشابن 

تـسا يا  هکئالم  نتـشاد  یمارگ  .تسا  ناربمغیپ  قالخا  زا  ندیلام  براش  رب  شوخ  يوب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
.دیآ یم  شوخ  ار  ناشیا  هک  نآ  ببس  هب  دنسیون ، یم  ار  یمدآ  لامعا  هک 

: دومرف .دـشاب و  وا  اب  شلقع  بش  اـت  دـلامب ، دوخ  رب  شوخ  يوب  زور  ره  رد  هکره  تسا : يورم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 
: هداد ار  ناربمغیپ  ادـخ  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : .دـشاب  شوخ  يوب  یب  هک  زامن  داتفه  زا  تسا  رتهب  دـشاب  وبـشوخ  هک  یـسک  زاـمن 

.كاوسم نانز و  شوخ و  يوب 

.دزیرب دوخ  رب  شوخ  يوب  زا  يزیچ  دریگب و  نخان  براش و  هعمج  ره  رد  هک  یغلاب  ره  رب  تسا  مزال  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

زا یـضعب  كاپ  ور  دوبن ، ترـضح  نآ  دزن  شوخ  يوب  دیـسر و  یم  هعمج  زور  نوچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 
.دیلام یم  كرابم  يور  رب  درک و  یم  رتو  تشاد  شوخ  يوب  هک  دیبلط  یم  ار  نانز 

عضوم نآ  دنتخانش  یم  نآ  زا  دعب  دومرف ، یم  هدجس  هک  یعضوم  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.ترضح نآ  شوخ  يوب  زا  ار 

هعمج زور  رد  نک ، وبشوخ  ار  دوخ  نایم ، رد  زور  کی  هک  تفگ  ارم  لیئربج  دومرف : یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
.نکم كرت  تسا و  راچان  هتبلا 

نآ تمدخ  هب  نوعظم  نب  نامثع  يزور  .دشاب  نانز  شوخ  يوب  زا  هچ  رگا  دینک  وبـشوخ  ار  دوخ  هتبلا  هعمج  زور  رد  هک  دومرف  یم 
، دینکم شوخ  يوب  كرت  دومرف : ترـضح  .منک  كرت  ار  اه  تذل  زا  دـنچ  يزیچ  شوخ و  يوب  مهاوخ  یم  هک  درک ، ضرع  بانج 

فارـسا شوخ  يوب  رد  ییامن  فرـص  هچره  دومرف : نکم و  كرت  هتبلا  هعمج  ره  رد  و  دـنیوب ، یم  ار  نمؤم  شوخ  يوب  هکئالم  هک 
.تسین

.دندرک یم  فرص  ماعط  زا  هدایز  شوخ ، يوب  رد  رز  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
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یفخم شگنر  رهاظ و  شیوب  هک  دیاب  نادرم ، شوخ  يوب  و  دشاب ، یفخم  شیوب  رهاظ و  شگنر  هک  دیاب  نانز ، شوخ  يوب  دومرف :
.دشاب

دینکب تماجح  هبنشراهچ ، زور  رد  دیورب  مامح  و  هبنـش ، هس  زور  رد  دیریگب  نخان  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا 
.هعمج زور  رد  دینک  وبشوخ  ار  دوخ  شوخ ، ياهوب  نیرتهب  هب  و  هبنش ، جنپ  زور  رد 

لـسع ندومن و  شوخ  يوب  دـنک : یم  لیاز  ار  مغ  دـیاشگ و  یم  ار  لد  هک  تسا  زیچ  راهچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا 
.ندومن رظن  هزبس  هب  ندومن و  يراوس  ندروخ و 

.دنک وبشوخ  ار  دوخ  رهوش ، يارب  هتسویپ  ناملسم  نز  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

لّوا دوبن : يرگید  رد  هک  دوب  تلصخ  هس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
یم هار  نآ  زا  یسک  هک  زور  هس  ای  زور  ود  هک  نآ  رگم  تشذگ  یمن  یهار  چیه  رد  هک  نآ  مود  دوبن ، هیاس  ار  ترضح  نآ  هک  نآ 

گنس و ره  هب  هک  نآ  موس  دوب ، هدنام  هار  نآ  رد  هک  یشوخ  يوب  زا  دنا ، هدومن  روبع  هار  نآ  زا  بانج  نآ  هک  تسناد  یم  تشذگ 
.دندرک یم  هدجس  ار  بانج  نآ  دنتشذگ  یم  هک  یتخرد 

رب یهلا  تنعل  هتسویپ  دیآ ، نوریب  هناخ  زا  دنک و  شوخ  يوب  هک  ینز  ره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.ددرگرب هناخ  هب  ات  دشاب  وا 

شوخ يوب  ندرک  در  تهارک  : موس لصف 

: دومرف دنکن ؟ لوبق  و  دنک ، در  دنروایب  وا  يارب  هک  ار  شوخ  يوب  دـناوت  یم  یـسک  ایآ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.ار تمارک  دنک  در  هک  ار  وا  تسین  راوازس 

نآ رد  و  دندیلام ، دوخ  رب  دنتفرگ و  ترـضح  .ییوبـشوخ  نغور  دـندروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.منک یمن  در  ار  شوخ  يوب  زگره  دندومرف : نآ  زا  دعب  دندوب ، هدیلام  نغور  زور 

نآ يارب  هک  ار  ینیریـش  شوخ و  يوب  دندومن  یمن  در  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دندروآ یم  بانج 
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دروآ و دوب ، کشم  نآ  رد  هک  یفرظ  نم  يارب  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  تمدخ  هب  متفر  تفگ : هک  تسا  لوقنم  مهَج  نب  نسح  زا 
هراپ .مدیلام  متشادرب و  .لامب  دوخ  ندرگ  نییاپ  دوگ  رد  رادرب و  رگید  دومرف : .مدیلام  متشادرب و  يردق  .لامب  دوخ  هب  رادرب  دومرف :

دنک یمن  در  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  دوـمرف : نآ  زا  دـعب  .مدـیلام  لاـمب ، اجنادـب  مه  ار  نیا  دوـمرف : .دـنام  رگید  يا 
دننام و  دننک ، عضاوت  ندرک  هیکت  نتسشن و  يارب  هک  یـشلاب  شوخ و  يوب  دومرف : تسا ؟ مادک  تمارک  متفگ : .رخ  رگم  ار  تمارک 

.نآ

نارفعز ربنع و  کشم و  تلیضف  : مراهچ لصف 

.دوع نارفعز و  ربنع و  تسا و  کشم  شوخ  يوب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

ندیشوپ تخر  هدارا  هک  تقو  ره  و  دنتشاد ، علق  زا  یناد  کشم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
.دندیلام یم  دوخ  رب  کشم  زا  دندیبلط و  یم  ار  نآ  دندرک ، یم 

.دندیلام یم  دوخ  رب  دنتساخ  یمرب  زامن  هب  هاگره  و  دوخ ، زامناج  رد  دنتشاد  کشم  زا  يا  هشیش  تسا : هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد 

زا کشم  گنر  هک  دندیلام  یم  دوخ  رب  کشم  ردق  نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دوب رهاظ  ناشیا  كرابم  قرف 

اب دنتخاس  یم  وضو  هاگره  هک  دنتشاد ، یناد  کشم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد  و 
.دنیآ یم  ترضح  نآ  هک  دنتسناد  یم  شوخ  يوب  زا  دندمآ ، یم  نوریب  نوچ  و  دنتفرگ ، یم  ار  نآ  رت  تسد 

ره رد  هک  دوب  اه  هناخ  نآ  رد  سونبآ و  زا  دـندروآ ، نوریب  يا  هقح  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  باـنج  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دوب کشم  اه  نآ  زا  یکی  و  دوب ، یشوخ  يوب  يا ، هناخ 

دوخ رب  هک  ینغور  رد  ار  کشم  ایآ  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  رفعج  نب  یلع  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
.تسین یکاب  منک و  یم  نم  دومرف : درک ؟ ناوت  یم  لخاد  دنلام ، یم 

.دننک ماعط  لخاد  کشم  هک  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
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رد ثیداحا  .دندرک  یم  وبـشوخ  ربنع  کشم و  هب  ار  دوخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هدـش : دراو  رگید  تیاور  رد 
هدوب نارفعز  شوزج  کی  دنا ، هدروآ  یم  لمع  هب  زیچ  نیدـنچ  زا  هک  تسا  هدوب  یـشوخ  يوب  نآ  تسا و  هدـش  دراو  قولخ  حدـم 

.تسا

.دننکن نآ  رب  تموادم  تسا : هدش  دراو  رابخا  یضعب  رد  و 

ندب رد  شگنر  هک  دشاب  نآ  يارب  اه  یهن  نیا  هک  تسین  رود  دنراذگن و  ندب  رب  حابـص  ات  بش  تسا : هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 
.دنامن رایسب 

هیلاغ تلیضف  : مجنپ لصف 

هیلاغ منک و  یم  ادوس  راجت  اب  نم  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  راّمع  نب  قاحسا  تسا : لوقنم  ّقثوم  دنـس  هب 
هاگ هاگ  هیلاغ  كدنا  هک  یسک  تسا ، يواسم  شرایـسب  مک و  هیلاغ  دومرف : ترـضح  .دننادن  ریقف  ارم  هک  نآ  يارب  ملام  یم  دوخ  رب 
هب لاس  مامت  مرخ و  یم  هیلاغ  مهرد  هد  یلاس  و  مدرک ، لمع  ترضح  هدومرف  هب  نم  تفگ : قحـسا  .ار  وا  تسا  یفاک  دلامب  دوخ  رب 

.موش یم  وبشوخ  نیا 

شیر دندوب و  هدیشوپ  زخ  يابع  زخ و  هّبج  دندمآ و  نوریب  هناخ  زا  یبش  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
یم دومرف : دیا ؟ هدمآ  نوریب  هچ  يارب  تئیه  نیا  هب  بش  نیا  رد  هک  بانج ، نآ  زا  دندیـسرپ  .دندوب  هدرک  وبـشوخ  هیلاغ  هب  ار  دوخ 

.تسا ّتنس  ندرک ، شوخ  يوب  تنیز و  تدابع ، يارب  ینعی  منک ، يراگتساوخ  ادخ  زا  ار  تشهب  ناروح  منک و  تدابع  مهاوخ 

ربنع کشم و  نآ  رد  هک  دندروآ  لمع  هب  بانج  نآ  يارب  ینغور  دومرف : مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
نایم رد  و  دنتـشون ، ظفح  تایآ  زا  دنچ  يا  هیآ  قلف و  هروس  سان و  هروس  یـسرکلا و  هیآ  يذغاک  رد  دومرف : دـندوب و  هدرک  لخاد 

.دندیلام یم  دوخ  شیر  رب  هتسویپ  و  دنتشاذگ ، نغور  نآ  هشیش  فالغ 

دـصتفه هب  دندروآ و  لمع  هب  بانج  نآ  يارب  زا  کشم  اب  ار  نغور  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دمآرب مهرد 
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یمن رگم  دنتشون : باوج  رد  ترضح  .دننک  یم  بیع  باب  نیا  رد  ار  امـش  مدرم  تشون : ترـضح  هب  نومأم  ریزو  لهـس  نب  لضف  و 
زا اه  نیا  هب  تسـشن و  یم  الط  ياه  یـسرک  رب  دیـشوپ و  یم  فابالط  يابید  هماج  دوب و  ادخ  ربمغیپ  مالـسلا  هیلع  فسوی  هک  یناد 

.مهرد رازه  راهچ  هب  دنتخاس  هیلاغ  دومرف : ترضح  سپ  دش !؟ یمن  مک  يزیچ  شتمکح 

ندیلام ندب  رب  نغور  بادآ  تلیضف و  : مشش لصف 

ندب رد  ار  بآ  يراجم  دنک و  یم  دایز  ار  غامد  دـنک و  یم  مرن  ار  هرـشب  ندـیلام  نغور  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دنادرگ یم  ینارون  ار  ور  دنک و  یم  فرطرب  ار  يزور  یگنت  یلاح و  دب  ای  دلج ، تنوشخ  دنک و  یم  ناسآ 

یم لیاز  ار  رقف  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و  دنک ، یم  رهاظ  ار  يرگناوت  ندیلام  نغور  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دنک

ور دنک و  یم  باریس  ار  هرشب  دوش و  یم  يراج  ندب  قورع  رد  ندیلام ، نغور  بش  رد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دنک یم  دیفس  ار 

اطع وا  هب  تمایق  رد  هک  دسیونب  يرون  ییوم  ره  ددع  هب  وا  يارب  یلاعت  قح  دلامب ، نغور  ینمؤم  رب  هکره  : دومرف رگید  ثیدح  رد  و 
.دیامرف

، َهَّبَحَملاَو َهَنیِّزلاَو  َْنیَّزلا  َُکلَأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » وگب يزیرب  تسد  فک  رب  ار  نغور  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.ندیلام نغور  هب  دنک  ادتبا  اجنآ  زا  دراذگب و  رس  يالاب  رب  ار  تسد  فک  سپ  ِْتقَملاَو ،» ِنانَّشلاَو  ِْنیَّشلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَاَو 

ِْنیَّشلا َنِم  َکـِب  ُذوُعَاَو  اْینُّدـلا ، ِیف  َهَنیِّزلا  َکـُلَأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » وگب يزیرب  فک  رب  ار  نغور  نوچ  تسا : هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 
.ِهَرِخآلاَو اْینُّدلا  ِیف  ِنانَّشلاَو 

.زور ره  رد  ندیلام  نغور  هب  تموادم  زا  تسا  هدش  دراو  یهن  ثیدح ، دنچ  رد 

زور ره  ار  نانز  اـّما  هبترم ، ود  اـی  هبترم  کـی  يا  هتفه  رگید ، تیاور  رد  دـنلامب و  راـب  کـی  یهاـم  هک  تسا  هدـش  دراو  یتیاور  رد 
.تسین دب  ندیلام 
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هشفنب نغور  دیاوف  : متفه لصف 

.تسامش ياه  نغور  نیرتهب  دّیس و  هشفنب  نغور  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  ثیدح  رد 

: دومرف رگید  ثیدـح  رد  .مدرم و  ریاس  رب  تسام  تلیـضف  لثم  اه  نغور  ریاـس  رب  هشفنب  نغور  تلیـضف  دومرف : رگید  ثیدـح  رد  و 
.قلخ ریاس  رب  تسام  نایعیش  تلیضف  لثم 

رگید ثیدـح  رد  .درب و  یم  مشچ  رـس و  زا  ار  درد  هک  دـیلامب  رایـسب  هشفنب ، نغور  تسا  ینغور  وـکین  دوـمرف : رگید  تیاور  رد  و 
.هشفنب نغور  زا  میراد  تسود  رتشیب  ام  هک  دیآ  یمن  يزیچ  امش  هیحان  زا  دومرف :

: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .دوب  هتفای  تفآ  شغامد  دوب و  هداـتفا  رتسا  زا  یـصخش  تسا : لوقنم  هبقع  زا  رگید  تیاور  رد 
رد تسا ، مرگ  ناتـسمز  رد  هشفنب  نغور  هبقع ! يا  دومرف : نآ  زا  دعب  .تفای  افـش  دندرک ، نانچ  .دـیناکچب  شغامد  رد  هشفنب  نغور 

هنیآ ره  دـننادب ، ار  نآ  تلیـضف  مدرم  رگا  و  تسا ، کشخ  ام  نانمـشد  يارب  و  تسا ، مرن  ام  نایعیـش  يارب  و  تسا ، کنخ  ناتـسبات 
.دوش یم  یفرشا  کی  شتمیق  نآ ، زا  هیقو  کی 

مدرم رگا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دیناکچب ، ینیب  رد  هشفنب  نغور  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
.دنروخب رایسب  نآ  زا  دننادب ، ار  نغور  نیا  دیاوف 

.هشفنب نغور  هب  دینکشب  ار  بت  یمرگ  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 

.دروآ یم  حالصا  هب  ار  غامد  دنک و  یم  لیاز  ار  رس  درد  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد  و 

قبنز نغور  ناب و  نغور  دیاوف  : متشه لصف 

تـسا ینغور  وکین  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  .دنریگ و  یم  نغور  نآ  زا  هک  تسا  يدنه  قتـسف  ناب ، هک  نادـب 
.ناب نغور 
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: دومرف .دوب  هدیسر  مه  هب  شیاپ  تسد و  رد  هک  ییاه  كرت  زا  درک  تیاکش  بانج  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
رازآ نآ  درک ، نینچ  هبترم  کی  صخش  نآ  .زیرب  فان  رد  ار  نغور  ای  راذگب و  دوخ  فان  رب  زیرب و  نآ  رب  ناب  نغور  ریگب و  ار  هبنپ 

.دش لیاز  وا  زا 

ناطیـش يور  شیپ  رد  و  دلامب ، دوخ  رب  ناب  نغور  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
.دیناسر دناوتن  ررض  وا  هب  یهلا  تردق  هب  دباوخب ،

یم لامعتـسا  ار  نآ  ربمغیپ  و  يدرد ، ره  زا  تسا  ناما  نآ  هک  ناب ، نغور  دیلامب  دوخ  رب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دندومرف

.تسین قبنز  نغور  زا  رتهب  ندب ، يارب  زیچ  چیه  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و 

.دندیناکچ یم  ینیب  رد  مالسلا ، امهیلعاضر  ماما  مظاک و  یسوم  ماما  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

زا يافش  نآ  رد  و  تسه ، رایسب  عفانم  قبنز  نغور  رد  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد 
.تسه درد  داتفه 

دیفـس قبنز  دارم  هک  تسا  نآ  رهاـظ  و  تسا ، درد  داـتفه  يافـش  قبنز ، نغور  رد  تسا : يورم  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دنیوگ یم  یقزار  ار  نآ  هک  دشاب 

.تسا دیفس  نمسای  قبنز ، هک  دوش  یم  رهاظ  یضعب  مالک  زا  و  تسا ، هدش  دراو  یقزار  ظفل  هب  ثیداحا  زا  يرایسب  رد 

اه نغور  ریاس  دیاوف  : مهن لصف 

ندب رب  روخب و  تیز  نغور  یلع ! ای  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم 
لگ نغور  تسا : هدـش  دراو  رابخا  یـضعب  رد  .دـیاین  وا  کـیدزن  حابـص  لـهچ  ناطیـش  دـلامب ، دروخب و  تیز  نغور  هکره  لاـمب ،

.تسا یفیطل  نغور  يریخ ،

.دندیلام یم  دوخ  رب  يریخ  لگ  نغور  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تسا : هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 

نغور دـش ، یم  ضراـع  ار  ناـشیا  عادـص  هک  یتقو  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ّقثوم  ثیدـح  رد 
.دندیناکچ یم  ینیب  رد  دجنک 

.دنناکچب ینیب  رد  دجنک  نغور  دنتشاد  یم  تسود  بانج  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
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نآ بادآ  عاونا و  روخُب و  تلیضف  : مهد لصف 

.درادب وبشوخ  دود  هب  ار  دوخ  ياه  هماج  دشاب ، رداق  هاگره  ار  درم  تسا  راوازس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.دندینش یم  رایسب  روخب  يوب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  مدرم 

دندیبلط و زوسدوع  نک  تخر  رد  دندمآ ، نوریب  ترضح  نوچ  متفر ، مامح  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  اب  تسا : هدرک  تیاور  مزارم 
.دینک وبشوخ  زین  ار  مزارم  دومرف : سپ  دندرک ، وبشوخ  ار  دوخ 

زا امرخ  هتسه  کی  لّوا  دننک ، روخب  هک  دنتساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نانز  نوچ  تسا : هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 
یم شتآ  رد  و  دندرک ، یم  كاپ  هناد  نآ  زا  ار  تسوپ  امرخ و  دنتفرگ و  یم  هنیدم ، ياهامرخ  زا  تسا  یعون  هک  یناحیـص  يامرخ 
نیا هک  دنتفگ  یم  دنتـشاد و  یم  دوخ  رب  ار  هماج  دنتخادنا و  یم  ار  شوخ  يوب  نآ  زا  دعب  درک ، یم  دود  یکدنا  نوچ  و  دنتخادنا ،

.دوش یم  ییوبشوخ  ثعاب  رتشیب 

شوخ ياهوب  اب  هک  يدوع  و  دـنام ، یم  زور  لهچ  ات  ندـب  رد  شیوب  صلاـخ  دوع  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 
.دنام یم  زور  تسیب  ات  شیوب  دنشاب  هدرورپ  رگید 

رب کشم  بالگ و  نآ  زا  دعب  دندرک و  یم  روخب  صلاخ ، يدنه  دوع  اب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  بانج  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دندیلام یم  دوخ 

.دندرک یم  روخب  يرامق  دوع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 

.تسا افش  زا  عون  تفه  نآ  رد  هک  يدنه  دوع  هب  داب  امش  رب  تسا : لوقنم  بانج  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 

هب ار  شا  هماـج  دـنلامب و  نغور  ار  شـشیر  هک  تسا  نآ  دـنروآ ، راد  هزور  درم  يارب  هک  يا  هفحت  تسا : لوـقنم  رگید  تـیاور  رد 
.دنرادب روخب  ار  شا  هماج  دننک و  هناش  ار  شسیگ  هک  تسا  نآ  راد  هزور  نز  هفحت  و  دنرادب ، روخب 

یم ار  اعد  نیا  ندرک ، روخب  تقو  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : هدرک  تیاور  هللا  همحر  سوواـط  نب  دـّیس 
، انَِحیاوَر ِّكَزَو  انقَرَع ، ْبِّیَط  َّمُهَّللَا  ِتاِحلاّصلا ، ُِّمتَت  ِِهتَمِْعِنب  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  : » دندناوخ
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«. ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  اَنل ، َِکتَمارَکَو  اناِّیا  َِکتَِیفاع  َْنَیبَو  انَْنَیب  ْقِّرَُفن  الَو  انَداعَم ، َهَّنَجلاَو  انَداز ، يْوقَّتلا  ِلَعْجاَو  انَبَلَْقنُم ، ْنِسْحَاَو 

، َنیَِملاـعلا ِبَر    ِ ِهَّللُدْـمَحلَا : » دـنناوخب اـعد  نیا  ندرک  شوخ  يوب  روُخب و  تقو  رد  تسا : لوـقنم  رگید  تیاور  رد  هک  تسا  هتفگ  و 
َْتبَّیَط امَک  َکِْقلَخ  َْنَیب  يِرْکِذ  ْبِّیَط  َّمُهَّللَا  َّیَلَع ، ًالابَو  ُْهلَعْجَتالَو  ًهَمْحَر  َِکلذ  ْلَعْجاَو  ِینَْتلَّوَخاـم  ِیْنُبلْـسَتالَف  ِینَْتقَزَراـِمب  ِینْعَْتما  َمُهَّللَا 

«. يِْدنِع َِکتَمِْعن  ِلْضَِفب  َياوْشَنَو  يِرََشب 

اه لگ  عاونا  خرس و  لگ  بالگ و  تلیضف  : مهدزای لصف 

یم فرطرب  ار  یناشیرپ  دنک و  یم  دایز  ار  ور  بآ  نتخیر ، ور  رب  بالگ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
.دنک

اه تسد  ور و  رب  ار  بالگ  نوچ  و  دسرن ، وا  هب  یناشیرپ  یلاحدب و  زور  نآ  رد  دلامب ، ور  رب  بالگ  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دتسرفب دمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  دنکب و  ادخ  دمح  دلام ،

زور نآ  رد  دزیرب ، ور  رب  بالگ  فک  کی  ناـضمر  كراـبم  هاـم  لّوا  زور  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
تاذ ماسرـس و  ضرم  زا  لاـس  نآ  رد  دزیرب ، بـالگ  فک  کـی  شرـس  رب  زور  نآ  رد  هکره  و  یناـشیرپ ، يراوخ و  زا  ددرگ  نمیا 

.ددرگ نمیا  بنجلا 

رپ خرس  لگ  زا  ار  فک  ود  ره  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
.دروم لُگ  زا  دعب  تسا  تشهب  ياه  لگ  نیرتهب  نیا  هک  دندومرف  دندرب ، دوخ  ماشم  هب  کیدزن  نوچ  دندومرف ، اطع  نم  هب  هدرک 

رب دنچ  يا  هرطق  نم  قرع  زا  دندرب  نامسآ  هب  ارم  نوچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
رد تسا  یمرک  هک   » صومعد درادرب و  هک  تساوخ  یهام  داتفا ، ایرد  هب  لگ  نآ  زا  سپ  دـییور ، نآ  زا  خرـس  لـگ  تخیر و  نیمز 

ار یکلم  یلاـعت  قح  سپ  دـش ، عازن  ناـشیا  ناـیم  رد  درادرب ، هک  تساوـخ  دراد » يزارد  کـیراب  مد  دراد و  ینهپ  رـس  بآ و  ناـیم 
رد هک  يزبس  گرب  جـنپ  ببـس  نیا  هب  .صومعد  هب  ار  فصن  و  داد ، یهام  هب  ار  فصن  و  درک ، همکاحم  ناشیا  نایم  رد  هک  داتـسرف 

هس دراد و  يرپ  فرط  ره  زا  هک  تسا  یهام  مد  لکش  هب  ات  ود  دشاب  یم  لگ  ریز 
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رگید فرط  دراد و  يرپ  شفرط  هک  رگید  یکی  و  درادـن ، يرپ  فرط  چـیه  زا  تسا و  کیراب  هک  تسا ، صومعد  مد  لکـش  هب  اـت 
.تسا صومعد  مد  لکش  هب  شفصن  یهام و  مد  لکش  هب  شفصن  هک  درادن ،

ربک ببـس  نیا  هب  و  دش ، نوزحم  ترـضح  نآ  نتفر  زا  نیمز  دـندرب ، جارعم  هب  ار  ترـضح  نآ  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يوب  دهاوخ  هک  یـسک  سپ  .دییور  نآ  رد  خرـس  لگ  و  دش ، داش  نیمز  دنتـشگرب  نوچ  و  دییور ، نآ  رد 

.دیوبب ار  خرس  لگ  دیامن  مامشتسا  ار  ملسو 

هدییور نم  قرع  زا  دیفس  لگ  هک  تسا : هدش  دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هماع ، قرط  زا  رگید ، تیاور  رد  و 
.قارب قرع  زا  درز  لگ  و  لیئربج ، قرع  زا  خرس  لگ  و  جارعم ، بش  رد 

رد ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نوچ  و  دراد ، رایـسب  لیاضف  ندیلام ، ار  شنغور  سگرن و  ندییوب  تسا : هدش  دراو  یتیاور  رد 
زور نآ  زا  و  دینایور ، ترـضح  نآ  يارب  سگرن  شتآ ، نایم  رد  دینادرگ ، مالـس  دَرب و  وا  رب  ار  شتآ  یلاعت  قح  دـنتخادنا و  شتآ 

.دیسر مه  هب  مدرم  نایم  رد  سگرن 

ریز رد  شوگنزرم ، تسا  یلگ  کین  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
.تسا مشچ  يافش  ثعاب  شبآ  دیور و  یم  شرع 

.دیازفا یم  ار  هماش  تّوق  هک  دییوبب  ار  شوگنزرم  رایسب  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

.تسا درُوم  لگ  همه ، نیرتهب  دراد و  عون  کی  تسیب و  لُگ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 

لگ ندییوب  بادآ  : مهدزاود لصف 

هاگره تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.تسا هدمآ  تشهب  زا  نآ  هک  دیراذگب ، دوخ  ياه  هدید  رب  دییوبب و  دنهدب ، امش  هب  یلگ 

ود ره  رب  دندییوب و  دنتفرگ و  .مداد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  یلگ  تسا : هدرک  تیاور  ینهُج ، کلام  زا  ربتعم ، ثیدح  رد 
« ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب دراذـگب و  اه  هدـید  رب  دـیوبب و  دریگب و  ار  یلگ  هکره  دومرف : سپ  دنتـشاذگ ، هدـید 

.دوش هدیزرمآ  شناهانگ  هک  دشاب ، هتشاذگن  نیمز  رب  زونه 
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مالـسلا مهیلع  همئا  دّمحم و  رب  تاولـص  هتـشاذگ ، اه  هدـید  رب  دـیوبب و  ار  یلگ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  زا 
زا دسیونب و  تسا ، هدش  هدیـشک  قارع  ماش و  هکم و  نیبام  رد  هک  جلاع  نابایب  کی  ردق  هب  تانـسح  زا  وا  يارب  یلاعت  قح  دتـسرفب ،

.دیامن وحم  نابایب  گیر  ددع  هب  وا ، ناهانگ 
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ندیشک وراد  ندب و  رس و  نتسش  .نتفر  مامح  بادآ  متفه : باب 

هراشا
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مامح تلیضف  : لّوا لصف 

مالـسلا هیلع  نینمؤـملا  ریما  .درد  یم  ار  هدرپ  دـنک و  یم  رهاـظ  ار  تروـع  ماـمح ، تسا  يا  هناـخ  دـب  تفگ : رمع  هک  تسا  لوـقنم 
.درب یم  ندب  زا  ار  كرچ  دروآ و  یم  دای  هب  ار  مّنهج  مامح ، تسا  يا  هناخ  وکین  دومرف :

هدرگ هیپ  نتفر ، زور  ره  دنک و  یم  دایز  ار  ندـب  تشوگ  نایم ، رد  زور  کی  مامح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا 
.دنک یم  رغال  ار  ندب  دزادگ و  یم  ار  اه 

، متفر مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تمدخ  هب  تفر ، لیلحت  همه  متـشوگ  هک  نآ  ات  مدش  رامیب  تفگ : هک  تسا  لوقنم  يرفعج  نامیلـس  زا 
یم دوع  تندـب  تشوگ  هک  ورب ، مامح  هب  زور  کـی  هن  زور  کـی  دومرف : .یلب  متفگ : ددرگرب ؟ تندـب  تشوگ  یهاوخ  یم  دومرف :

.دوش یم  لس  ضرم  ثعاب  هک  ورم ، زور  ره  هک  راهنیز  دنک و 

هتـشاد دایز  تشوگ  هک  یـسک  و  دورن ، زور  کی  دورب و  مامح  هب  زور  کی  دوش ، هبرف  دهاوخ  هک  یـسک  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دورب مامح  هب  زور  ره  دوش ، رغال  هک  دهاوخ  دشاب و 

.تسا مامح  ندیناکچ و  ینیب  رد  اود  ندرک و  تماجح  هنقح و  امش  ياهاود  نیرتهب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

املع دتـسرفن و  مامح  هب  ار  شنز  هک  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هکره  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 
مامح هب  نانز  دـنرادن  جایتحا  اوه  یمرگ  راـبتعا  هب  دـالب  نآ  رد  هک  تسا  يدـالب  رد  نیا  هک  نیا  لّوا  هجو ، ود  هب  دـنا  هدرک  لـیوأت 

.دور اه  مامح  هب  ندرک  ریس  يارب  هک  دهد  تصخر  ار  دوخ  نز  هک  تسا  نآ  دارم  هک  نآ  مود  نتفر ،
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دناوخ دیاب  هک  ییاهاعد  مامح و  زا  ندمآ  نوریب  ندش و  لخاد  بادآ  : مود لصف 

.دوشن مامح  لخاد  گنل  یب  هک  دیاب  دراد ، تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هکره  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 

.دناشوپب رتس  هدرپ  هب  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دوش ، لخاد  مامح  هب  گنل  اب  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

زا ار  وا  یلاـعت  قح  دـناشوپب ، نارگید  تروع  هب  ندرک  رظن  زا  ار  دوخ  هدـید  دوش و  ماـمح  لـخاد  هکره  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دنادرگ نمیا  مّنهج  میمح 

یب اهرهن  رد  ندـش  لخاد  زا  و  گـنل ، یب  نامـسآ ، ریز  رد  ندرک  لـسغ  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.گنل یب  مامح  ندش  لخاد  زا  دومرف  یهن  .هکئالم و  زا  دنتسه  نانکاس  اهرهن  رد  دومرف : گنل و 

ار هدعم  ترارح  هک  دشاب  وت  هدعم  رد  يزیچ  كدنا  هک  نآ  زا  دعب  وشم ، مامح  لخاد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.ماعط زا  دشاب  رپ  هدعم  هک  یتقو  رد  وشم  مامح  لخاد  .تسا و  ندب  توق  ثعاب  رتشیب  نیا  دناشن و  ورف  وت  زا 

: تفگ يوار  دـندومرف ، یم  لوانت  يزیچ  كدـنا  دـندرک  یم  نتفر  مامح  هدارا  ترـضح  نآ  هاگره  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
ترارح دناشن و  ورف  ار  ارفص  هک  دروخ  دیاب  یم  يزیچ  كدنا  هکلب  هن  دومرف : .تسا  رتهب  نتفر  مامح  هب  اتـشان  هک  دنیوگ  یم  مدرم 

.دنادرگ نکاس  ار  نوردنا 

: دومرف .دنک و  یم  كاپ  ار  ادوس  ارفص و  ندروخ ، يزیچ  زا  دعب  دنک و  یم  كاپ  ار  مغلب  اتشان  نتفر  مامح  دومرف : رگید  تیاور  رد 
.ورب اتشان  دوش  مک  یهاوخ  رگا  ورب و  مامح  هب  ندروخ  يزیچ  زا  دعب  دوش  دایز  تندب  تشوگ  یهاوخ  رگا 

َّمُهَّللَا : » وگب ینک ، یم  دوخ  زا  ار  اه  هماج  مامح  نکتخر  رد  هک  یتقو  رد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 
یـسْفَن ِّرَـش  ْنِم  َکـِبُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » وگب يوشب ، ماـمح  لّوا  هناـخ  لـخاد  نوچ  سپ  َناـمیْالا ،» یَلَع  ِیْنتِّبَثَو  ِقاـفِّنلا  َهَْقبِر  یِّنَع  ْعَْزنا 

زا ریگب  و  ِیبـْلَقَو » يِدَـسَج  ْرِّهَطَو  َسِجَّنلا  َسْجِّرلا  یِّنَع  ْبَهْذأ  َّمُهَّللَا  : » وگب يوش ، مود  هناـخ  لـخاد  نوچ  و  ُهاذَا ،» ْنِم  َِکبُذیِعَتْـساَو 
مرگ بآ 
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.دنک و یم  كاپ  ار  لوب  يارجم  هک  روخب ، يروخب  نآ  زا  يا  هعرج  هک  یناوت  رگا  زیرب و  اپ  رب  ار  بآ  نآ  زا  یضعب  زیرب و  رس  رب  و 
ات وگب  ار  نیا  ررکم  و  َهَّنَْجلا » ُُهلئْـسَنَو  ِراّنلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  : » وگب يوش ، موس  هناخ  لـخاد  نوچ  سپ  نک ، ربص  یتعاـس  مود  هناـخ  رد 
رب درـس  بآ  دنک و  یم  دساف  ار  هدـعم  هک  روخم ، مامح  رد  هزبرخ  درـس و  بآ  هک  راهنیز  .مرگ و  هناخ  نآ  زا  ندـمآ  نوریب  ماگنه 

نوچ .دـشک  یم  تندـب  زا  ار  درد  هک  زیرب  اـپ  رب  درـس  بآ  ییآ ، نوریب  ماـمح  زا  نوچ  دـنک و  یم  فیعـض  ار  ندـب  هک  زیرم ، دوخ 
نمیا درد  همه  زا  ینکب ، متفگ  هک  اـه  نیا  نوچ  سپ  يدَّرلا .  ِیْنبِّنَجَو  يْوقَّتلا  ینِْـسْبلَا  َّمُهَّللَا  : » وگب يوـش ، ندیـشوپ  هماـج  لوغـشم 

.يوش

«. َکُمیمَحَو َکُماّمَح  َباط  : » دیوگب نمؤم  ردارب  مامح ، زا  وت  ندمآ  نوریب  زا  دعب  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
«. ََکلاب ُهَّللا  َمَْعنَا  : » وگب باوج  رد  وت 

َباـط تـفگ : ترــضح  نآ  هـب  یــصخش  دـندمآ ، نوریب  ماـمح  زا  مالــسلا  هـیلع  نـسح  ماـما  تـسا : هدـش  دراو  رگید  تـیاور  رد 
دندرک عنم  زاب  .َکُمیمَح  باط  تفگ : سپ  .دندرک  عنم  ار  وا  زاب  .َکُماّمَح  باط  تفگ : سپ  .درک  عنم  ار  وا  ترضح  َکُمامِْحتْسا ،

هب دـنادرگ  وکین  هزیکاپ و  بیّط و  ادـخ  ینعی  َْکنِم » َباط  ام  َرُهَطَو  َْکنِم  َرُهَط  ام  َباـط  : » وگب دومرف : میوگ ؟ هچ  سپ  تفگ : .ار  وا 
ثول زا  دنادرگ  كاپ  و  وت ، ندب  ياضعا  زا  مامح  رد  تسا  هدش  كاپ  هچنآ  تاعاط  قیفوت  ناهانگ و  ترفغم  ببس  هب  يونعم  یکین 

.دشاب هفیرش  ياضعا  اُوق و  ریاس  لقع و  سفن و  لد و  نآ  هک  وت ، زا  تسوکین  هزیکاپ و  هچنآ  تلالض ، تلاهج و  ناهانگ و 

«. ُهَّللا ُمُکَرَّهَط  : » دیوگب باوج  رد  وا  .َکَلْسُغ و  ُهَّللا  یَْقنَا  دیوگب : وا  هب  دیآ  نوریب  مامح  زا  هک  یسک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد 

، مامح زا  ندمآ  نوریب  زا  دعب  دومرف : .دیدنبب و  رـس  رب  همامع  دییآ ، یم  نوریب  مامح  زا  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دنک یم  لیاز  ار  هقیقش  درد  هک  دییوشب ، ار  اهاپ 

ناتـسمز و رد  دندمآ  یم  نوریب  مامح  زا  هاگره  مالـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.رس درد  زا  تسا  ناما  دندومرف : یم  دندیچیپ و  یم  رس  رب  همامع  ناتسبات ،

نکاس شترارح  ات  دزیرب ، دوخ  رب  درـس  بآ  دنک ، هبلغ  وا  رب  ترارح  دوش و  مامح  لخاد  یـسک  نوچ  تسا : هدـش  دراو  یتیاور  رد 
.دوش

.دیورب مامح  هب  هبنشراهچ  زور  رد  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 
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تسا هدش  زیوجت  هچنآ  درک و  دیابن  مامح  رد  هچنآ  : موس لصف 

ار اه  هدرگ  هیپ  هک  دیباوخن  تشپ  رب  مامح  رد  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا  لوقنم 
.تسا هروخ  ثروم  هک  دییاسم  دوخ  ياپ  رب  لافس  رجآ و  دزادگ و  یم 

تـسین زیاج  ار  ردام  ردپ و  دومرف : .وا  تروع  هب  دنک  رظن  هک  دورن ، مامح  هب  دوخ  رـسپ  اب  درم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : .ردام  ردپ و  تروع  هب  دنک  رظن  هک  تسین  زیاج  ار  دنزرف  و  دوخ ، دـنزرف  تروع  هب  دـننک  رظن  هک 

.دننک رظن  وا  تروع  هب  نارگید  هک  دور ، گُنل  یب  ای  ماّمح ، رد  دنک  یسک  تروع  هب  رظن  یسک  هک  دومرف  تنعل  ملسو  هلآو 

نکم هناش  مامح  رد  و  ار ، یمدآ  دنک  یم  رغال  دزادگ و  یم  ار  اه  هدرگ  هیپ  هک  مامح  رد  باوخم  ولهپ  رب  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
لامَم ور  رب  گُنل  تسا و  یـسیپ  ثروم  هک  لامم  ندب  رب  لافـس  درب و  یم  ار  تریغ  هک  وُشم  لگ  هب  ار  رـس  دوش و  یم  ُکُنت  وم  هک 

.تسا ماش  لافُس  رصم و  لِگ  دارم ، تسا : هتفگ  همحرلا  هیلع  هیوباب  نبا  .درب و  یم  ار  وربآ  هک 

مامح رد  ندرک  عامج  مامح و  رد  ندناوخ  نآرق  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدـح  رد 
.تسین یکاب  دومرف : تسا ؟ نوچ 

رد ندناوخ  نآرق  زا  دومرف  یم  یهن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ایآ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  رگید  نسح  تیاور  رد 
.تسین یکاب  دشاب  هتسب  گنل  رگا  دشاب ، نایرع  یسک  هک  دومرف  یم  یهن  یتقو  دومرف : ترضح  مامح ؟

هن دـشاب  ادـخ  ياضر  شـضرغ  رگا  دـناوخب ، نآرق  مامح  رد  هک  ار  درم  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.یناوخ شوخ 

ار مامح  دیهاوخ  یم  رگا  تفگ : یمامح  دنور ، مامح  هب  دنتـساوخ  یم  ترـضح  نآ  يزور  تسا : لوقنم  رگید  حیحـص  ثیدح  رد 
.دننک قرق  وا  يارب  ار  مامح  هک  دشاب  یم  رت  کبس  نیا  زا  شراک  نمؤم  تسین ، راک  رد  دومرف : .منک  تولخ  امش  يارب 

و ار ، دوخ  رگم  دنکن  تمالم  دسرب ، وا  هب  یسیپ  دلامب و  دوخ  ندب  رب  درادرب و  یلافـس  مامح  زا  هکره  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
.ار دوخ  رگم  دنکن  تمالم  دسرب  وا  هب  هروخ  مامح و  رد  دشاب  هدش  عمج  مدرم  لسغ  زا  هک  یبآ  زا  دنک  لسغ  هک  یسک 
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و دنک ، یم  بآ  ار  اه  هدرگ  هیپ  هک  باوخم  ولهپ  رب  مامح  رد  راهنز  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ّقثوم  ثیدح  رد 
دنازیر و یم  ار  اه  نادند  هک  نکم  كاوسم  و  دنازیر ، یم  ار  وم  هک  نکم  هناش  دسر و  یم  مه  هب  نوردنا  درد  هک  باوخم  تشپ  رب 

لافـس هب  ار  اپ  فک  و  درب ، یم  ار  وربآ  هک  لاـمم  ور  رـس و  رب  ار  گـنل  و  دـنک ، یم  امندـب  جمـس و  ار  ور  هک  يوشم  لـگ  هب  ار  رس 
نکم لسغ  مدرم  لسغ  زا  دوش  یم  عمج  ناینس  ياه  مامح  کچوک  ياه  ضوح  رد  هک  یبآ  زا  دوش و  یم  یـسیپ  ثعاب  هک  ياسم 
سجن گس  زا  یقلَخ  ادخ  دوش و  یم  عمج  تسا  رتدب  همه  زا  هک  تیب  لها  ام  نمشد  ربگ و  ینارـصن و  يدوهی و  هلاسُغ  نآ  رد  هک 

.تسا رت  سجن  گس  زا  دراد  تیب  لها  ام  توادع  هک  یسک  تسا و  هدرکن  قلخ  رت 

.تسا یناشیرپ  رقف و  ثروم  مامح ، رد  ندرک  لوب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

رظن هک  دنشابن  هنهرب  نارخ  دننام  دنـشاب ، هتـسب  گنل  هک  دیاب  اما  دنورب  مامح  هب  شنازینک  اب  درم  دناوت  یم  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دننک رگیدکی  تروع  هب 

دراو رایـسب  ثیداحا  رد  اریز  دنـشاب ، هتـسبن  گنل  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و  دـننکن ، مالـس  مامح  رد  تسا : هدـش  دراو  یتیاور  رد 
.مدرم رب  دنا  هدرک  مالس  مامح  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  هدش 

ندرک دوخ  زا  دب  ياهوب  عفد  ندب و  رس و  نتسش  تلیضف  : مراهچ لصف 

دشوپب هماج  هکره  : دومرف .ندب  ندرک  وبشوخ  يارب  زا  بآ  تسا  یفاک  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دشاب هزیکاپ  هک  دیاب 

هودنا مغ و  هماج ، نتسش  و  دنک ، یم  عفد  ار  مشچ  رازآ  درب و  یم  ار  كرچ  رس ، نتسش  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
رد دنوش و  یم  يّذأتم  نآ  زا  مدرم  هک  يدـب  يوب  زا  بآ  هب  دـینک  هزیکاپ  ار  دوخ  دومرف : .زامن و  يارب  تسا  یگزیکاپ  درب و  یم  ار 
وا زا  دنیشنب  هکره  يولهپ  هک  ار  هدیدنگ  فیثک  نآ  شناگدنب  زا  دراد  یم  نمشد  ادخ  هک  یتسرد  هب  دیشاب ، دوخ  ندب  حالـصا  یپ 

.دینادرگ دوخ  شوخ  يوب  ار  بآ  دومرف : .دوش  يذأتم 

یـضار و  درک ، رـصم  لخاد  ار  ناشیا  هک  یتقو  رگم  لیئارـسا  ینب  رب  درکن  بضغ  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا 
ترضح .درک و  نوریب  رصم  زا  ار  ناشیا  هک  یتقو  رگم  ناشیا  زا  دشن 
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هک دیروخم ، بآ  دنزاس  یم  رصم  رد  هک  يا  هزوک  زا  دییوشم و  رصم  لِگ  هب  ار  دوخ  رس  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر 
.درب یم  ار  تریغ  دروآ و  یم  تلذم  يراوخ و 

دنادرگ و لیلذ  ارم  هک  نآ  سرت  زا  میوشب ، رصم  لگ  زا  دوخ  رس  هک  مراد  یمن  تسود  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دربب ارم  تریغ 

هماج دزیر و  یم  رایسب  تسه و  مرس  رد  يرگ  هک  نآ  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هب  درک  تیاکـش  تسا : لوقنم  یفعج  رباج  زا 
دشاب دنت  رایسب  دنـشاب و  هدروآ  لمع  هب  بارـش  زا  هک  يا  هکرـس  اب  ریگب و  ار  شبآ  بوکب و  ار  دروم  دومرف : .دنک  یم  نیکرچ  ارم 

ار شیر  رـس و  هزات  ریـش  نغور  هب  سپ  يوشب ، لامب و  مامت  تّوق  هب  نآ  هب  ار  شیر  رـس و  سپ  دنک ، فک  هک  ردق  نآ  نزب ، مه  رب 
.دوش یم  لیاز  تلع  نآ  هک  نک ، برچ 

یمطخ ردس و  اب  رس  نتسش  تلیضف  : مجنپ لصف 

یشیورد رقف و  نتـسش ، یمطخ  اب  ار  رـس  نتفرگ و  براش  نخان و  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  ثیدح  رد 
.دنک یم  دایز  ار  يزور  دنک و  یم  لیاز  ار 

.یگناوید یسیپ و  زا  دهد  یم  ناما  هعمج ، ره  رد  یمطخ  اب  رس  نتسش  دومرف : رگید  ّقثوم  ثیدح  رد 

دازآ هدنب  کی  هک  دراد  یسک  باوث  هعمج ، زور  رد  دیوشب  یمطخ  اب  ار  رس  دریگب و  براش  نخان و  هکره  دومرف : رگید  تیاور  رد 
.دشاب هدرک 

.دنک یم  فرطرب  ار  هودنا  ادوس و  دیاشگ و  یم  ار  لد  یمطخ  اب  رس  نتسش  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.دنک یم  دایز  ار  يزور  ردس ، اب  رس  نتسش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا  ّقثوم  ثیدح  رد 

دومرف رما  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  یلاعت  قح  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
لیئربج ترضح  یلاعت  قح  .دش  نیگمغ  رایسب  دید  ار  نارفاک  يرایسب  ناناملسم و  یمک  ترضح  نآ  دنادرگ و  رهاظ  ار  مالـسا  هک 

هللا یلص  ترـضح  نآ  هودنا  نتـسش ، نآ  هب  سپ  دیوشب ، نآ  هب  ار  رـس  هک  داتـسرف ، یهتنملا  هردس  تخرد  زا  ردس  گرب  کی  اب  ار 
.دش فرطرب  ملسو  هلآو  هیلع 
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زا دنادرگ  یم  رازیب  رس و  درد  زا  دهد  یم  ناما  یمطخ  اب  رس  نتسش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.يرگ زا  دنک  یم  كاپ  ار  رس  یناشیرپ و 

رس دییوشب  دومرف : یم  دنتسش و  یم  ردس  گرب  اب  ار  دوخ  رس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
، دـیوشب نآ  هب  ار  شرـس  هکره  .تسا و  هدرک  دای  یکاپ  هب  ار  نآ  لسرم ، ربمغیپ  ره  برقم و  کـلم  ره  هک  ردـس ، گرب  اـب  ار  دوخ 
دنکن و ادخ  تیصعم  دوش ، رود  وا  زا  ناطیش  هسوسو  زور  داتفه  هکره  دنادرگ و  رود  وا  زا  زور  داتفه  ار  ناطیش  هسوسو  یلاعت  قح 

.دوش تشهب  لخاد  دنکن ، ادخ  تیصعم  هکره 

.دنک یم  فرطرب  ار  رس  ناروناج  كرچ و  یمطخ ، اب  رس  نتسش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 

ندیشک وراد  تلیضف  : مشش لصف 

.تسا ندب  هدننک  كاپ  ندیشک ، وراد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  نسح  ثیدح  رد 

وراد دومرف : متفر ، مامح  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  اب  تفگ : هَّللا  دبع  یبا  نب  نمحرلا  دبع  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
دراو ثیدح  دـنچ  نومـضم  نیا  رب  تسا و  ندـب  هدـننک  كاپ  هک  شکب  رگید  دومرف : .ما  هدیـشک  تسا  يزور  دـنچ  متفگ : .شکب 

.تسا هدش 

: دومرف .ما  هدیشک  هک  تسا  زور  هس  تفگ : وا  .دندرک  ندیـشک  وراد  فیلکت  ترـضح ، ار  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.ار وت  دنادرگ  یم  كاپ  هک  شکب ، زاب 

.دنک یم  كاپ  ار  ندب  دنک و  یم  رطاخ  یناشیرپ  يریگلد و  عفد  ندیشک ، وراد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

.تسا فیثک  سجن و  هک  دیزادنیب ، دوخ  زا  ار  ندب  ياهوم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

دوجو هب  دنزرف  ینعی  دنک ، یم  عطق  ار  تشپ  بآ  دوش ، یم  دنلب  نوچ  ندب  يوم  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
یم يوق  ار  ندب  دنک و  یم  دایز  ار  تشپ  بآ  ندیـشک ، هرون  .دروآ و  یم  یلبنت  فعـض و  دنک و  یم  تسـس  ار  اهدـنب  دـیآ و  یمن 

.دنک یم  هبرف  ار  ندب  دنک و  یم  دایز  ار  اه  هدرگ  هیپ  دنک و 
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هرون ندیـشارت و  رـس  ندرک و  شوخ  يوب  تسا ، ناربـمغیپ  قـالخا  زا  هک  تسا  زیچ  راـهچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا 
.ندرک عامج  رایسب  ندیلام و 

رد ناطیـش  هک  دیراذگم  دـنلب  ار  لغب  ریز  راهز و  تشپ  براش و  يوم  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دوش یم  ناهنپ  دریگ و  یم  اج  اجنآ 

لغب ریز  يوم  ندرک  هلازا  : متفه لصف 

ناهنپ اجنآ  رد  ناطیش  هک  ار ، لغب  ریز  يوم  دینکم  زارد  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دوش یم 

ریز يوم  ندـنک  دومرف : یم  دنتـشاذگ و  یم  وراد  ار  لغب  ریز  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دنک یم  تسس  ار  اه  شود  لغب ،

.ندنک زا  تسا  رتهب  ندیشارت  و  ندیشارت ، زا  تسا  رتهب  لغب  ریز  نتشاذگ  وراد  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

وراد ار  عضوم  نیمه  دنتفر و  یم  مامح  هب  لغب  ریز  يوم  هلازا  يارب  زا  ترضح  نآ  هک  دوب  رایسب  تسا : هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد 
.دندمآ یم  نوریب  دندیشک و  یم 

ّتنـس تسا و  هدـننک  كاپ  دـنک و  یم  فرطرب  ار  لـغب  دـنگ  ندـنک ، ار  لـغب  ریز  يوم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر 

تخادنا ریخأت  هب  ار  هرون  ناوت  یم  هک  ینامز  تیاغ  : متشه لصف 

دیاب دراد ، تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  يدرم  ره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
كرت هک  نیا  دـشاب  هتـشاد  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  ار  ینز  تسین  لالح  دراذـگن و  زور  لهچ  زا  هدایز  ار  راهز  تشپ  يوم 

.زور تسیب  زا  هدایز  ار  راهز  يوم  هلازا  دنک 
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تشپ يوم  دیشک  یم  وراد  هعمج  ره  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.ار اپ  نایم  راهز و 

هبترم کـی  زور  هدزناـپ  ره  هک  تسا  نآ  ندیـشک ، هرون  ّتنـس  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
و دشکب ، هرون  دنک و  ضرق  دشاب ، هدیشکن  هرون  هک  درذگب  وا  رب  زور ، تسیب  یتیاور  رد  زور و  کی  تسیب و  یسک  رگا  و  دنشکب ،

.تسین ادخ  دزن  تمارک  چیه  ار  وا  تسین و  ناملسم  نمؤم و  وا  دشکن ، هرون  هک  درذگب  زور  لهچ  هک  یسک 

زور لهچ  زا  هدایز  ار  راهز  يوم  دراد ، تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
زا مراد  یم  تسود  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دزادنین  سپ  دنک و  ضرق  زور  لهچ  زا  دعب  دباین ، يزیچ  رگا  سپ  دراذـگن ،

.دلامب هرون  زور ، هدزناپ  ره  هک  نمؤم  يارب 

هام کی  زا  هدایز  ار  هرون  هکره  دراذـگن و  رتشیب  هتفه  کـی  ار  راـهز  تشپ  هک  دـیاب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.تسین لوبقم  شزامن  دنک ، كرت 

ندیشک هرون  تقو  ياهاعد  : مهن لصف 

دراذگب و ینیب  رس  رب  دیوبب و  درادرب و  هرون  زا  یکدنا  ندیـشک ، هرون  زا  شیپ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دنازوسن هرون  ار  وا  ِهَروُّنلِاب ،» َرَمَا  امَک  َدُواد  ِْنب  ِناْمیَلُس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  : » دیوگب

كرچ زا  ار  وا  ادخ  دناوخب ، ار  اعد  نیا  ندب ، رب  ندیلام  هرون  تقو  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا 
هب دنکن و  هانگ  وم ، نآ  رد  هک  دـیامرف  تمارک  ییوم  وا  هب  وم ، نآ  ضوع  هب  دـنادرگ و  كاپ  ناهانگ  زا  يویند و  ياه  تفاثک  اه و 

حیبست زا  حـیبست  کی  هک  یتسرد  هب  و  تمایق ، زور  ات  دـنک  یهلا  حـیبست  وا  يارب  زا  هک  دـنک  قلخ  یکلم  شندـب  زا  ییوم  ره  ددـع 
ِیْنلِدـْبَاَو یّنِم  َباطام  ْرِّهَطَو  یّنِم  َرُهَط  ام  ْبِّیَط  َّمُهَّللَا  : » تسا نیا  اعد  و  نیمز ، لها  حـیبست  رازه  باوث  اـب  تسا  ربارب  شباوث  هکئـالم 

ْرِّهَطَو ِراّنلا  یَلَع  يِرََشبَو  يْرعَش  ْمِّرَحَف  َکَتَرِفْغَمَو  َکَناوْضِر  َءآِغْتباَو  َنیلَسْرُْملا  ِهَّنُس  َءآِغْتبا  ُتْرَّهَطَت  یِّنِا  َّمُهَّللَا  َکَیصْعَی ، ًارِهاط ال  ًاْرعَش 
ِیلَمَع ِّكَزَو  یِْقلُخ  ْبِّیَطَو  یِْقلَخ 
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ًالِماع َِکلوُسَرَو  َکـِبیبَح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  ِنیدَو  َکـِلیلَخ  َمیِهاْربِا  ِهَِّلم  ِهَحْمَّسلا  ِهَّیِفَنَْحلا  یَلَع  َكاـْقلَی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجاَو 
ِبیدأتَو ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َِکلُوسَر  ِبیدْأَتَو  َِکْبیدأِتب  ًاـبِّدؤتُم  ِِهب  ًاذِـخآ  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِهَّنُِـسل  ًاـِعبات  َکِِعیارَِـشب 

«. ْمِْهیَلَع َُکتاولَص  َکِْملِع  َنِداعَم  ْمُهَْتلَعَجَو  ْمِهِروُدُص  یف  َهَمْکِْحلا  َتْعَرَزَو  َِکبَدَِأب  ْمُهَتْوَذَغ  َنیّذلا  َِکئایلْوَا 

نآ بادآ  ریاس  ندیشک و  هرون  تاقوا  : مهد لصف 

رد هک  هبترم  هد  زا  عفن ، تلیضف و  رد  تسا  رتهب  ندیشک ، وراد  ناتسبات  رد  هبترم  کی  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دنشکب ناتسمز 

رد مّنهج  تسا ، رمتـسم  سحن  زور  هک  هبنـشراهچ ، زور  رد  ندیلام  هرون  زا  دینک  زارتحا  تسا : يورم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.تسا هدش  قلخ  هبنشراهچ  زور 

هبنشراهچ هعمج و  زور  رد  هرون  تسا : یسیپ  ثروم  هک  تسا  زیچ  جنپ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
عامج ضیح  لاح  رد  ار  نز  ندروخ ، يزیچ  تبانج  لاح  رد  دـشاب ، هدـش  مرگ  باتفآ  رد  هک  ندرک  یبآ  هب  لسغ  وضو و  ندـیلام ،

.ندروخ يزیچ  يریس  لاح  رد  و  ندرک ،

هک تسین  رود  .ار و  دوخ  رگم  دـنکن  تمالم  دوش ، سیپ  دـشکب و  هرون  هعمج  زور  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
یلصربمغیپ ترضح  هک  تشذگ  ثیدح  هک  اریز  .تسا  ّتنـس  لها  قیرط  زا  یکی  هک  نآ  ای  دشاب ، هیقت  رب  لومحم  ثیدح ، ود  نیا 

.دندیشک یم  وراد  هعمج  زور  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

ندیـشک هرون  هک  دنیوگ : یم  مدرم  هک  دندرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
رد ندیشک  هرون  زا  تسا  رت  هدننک  كاپ  زیچ  هچ  يا ، هدرک  نامگ  وت  هک  تسین  نینچ  دومرف : ترضح  .تسا  هورکم  هعمج  زور  رد 

.هعمج زور 

لاح رد  درم  ایآ  دـسیونب : مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  تمدـخ  هب  هک  تساوخ  نیطقی  نب  یلع  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
یگزیکاپ یتدایز  ثعاب  هرون  تسین ، یکاب  دنتـشون : وا  هب  زاجعا  باـب  زا  ترـضح  .درک  شومارف  دیـشک و  دـناوت  یم  وراد  تباـنج 

.تسا بنج 

.تسین یکاب  دومرف : دندیسرپ ، زین  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ص:196

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ درک دـناوت  یم  لوب  هداتـسیا  دـشک  وراد  هک  یـسک  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  نسح  ثیدـح  رد 
.تسین یکاب  دومرف :

.دوش التبم  قتف  تلع  هب  هک  تسا  نآ  میب  دنیشنب ، ندیشک  وراد  تقو  رد  هک  یسک  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

هچنآ دندیبلط ، ار  مامح  راکتمدخ  وناز و  ات  فان  زا  دنتسب  یگنل  ترـضح  دنتفر ، مامح  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  اب  لاّبَن  ریـشب 
وراد هاگره  دـنتفگ : ریـشب  اب  دندیـشک و  دوخ  وناز  ات  فان  زا  دـندرک و  نوریب  ار  وا  نآ  زا  دـعب  دـیلام ، وراد  دوب  گنل  نییاـپ  ـالاب و 

.نک نینچ  یشکب 

.دلامب يرگید  ار  نیتروع  ریغ  هک  تسا  هدش  دراو  نآ  زیوجت  ثیداحا  یضعب  رد 

طولخم تیز  نغور  اب  ار  درآ  یسک  هک  تسا  زیاج  ایآ  دندیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  نسح  دنـس  هب  و 
.تسین یکاب  دومرف : دربب ؟ ار  هرون  يوب  هک  نآ  يارب  دلامب  ندب  رب  هرون  زا  دعب  دنک و 

.دندرک یم  نینچ  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

: دومرف دیلام ؟ ناوت  یم  ندب  رب  هرون  زا  دعب  ار  درآ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد  و 
نم تسین ، فارسا  دنک  ندب  حالصا  هک  يزیچ  رد  دومرف : ترـضح  .تسا  فارـسا  هک  دنیوگ  یم  مدرم  تفگ : يوار  .تسین  یکاب 

ار لام  هک  دشاب  یم  يزیچ  رد  فارسا  ملام ، یم  ندب  رب  دننک و  یم  طولخم  تیز  نغور  اب  ار  هتخپ  درآ  میامرف  یم  هک  تسا  رایـسب 
.دناسرب ررض  ندب  هب  دنک و  فلت 

هرون زا  دعب  ندیلام  انح  تلیضف  : مهدزای لصف 

مامح دندومرف  یم  دندرک ، یم  مامح  هدارا  هاگره  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  مردپ  دنک : یم  تیاور  یسوم  نب  نیسح 
زا دعب  دنتخادنا و  یم  مامح  نیمز  رب  اهدمن  دندومرف  یم  سپ  .دـش  تسناوت  یمن  لخاد  هک  يا  هبترم  هب  دـندرک  یم  مرگ  رایـسب  ار 

، دید ترـضح  تسد  رد  انح  رثا  دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  ریبز  لآ  زا  یـصخش  دندمآ ، نوریب  مامح  زا  يزور  .دندش  یم  لخاد  نآ 
: تفگ
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: دنا هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مناردپ  تسانح ، گنر  دومرف : تسا ؟ وت  تسد  رد  هک  تسیچ  گنر  نیا 
ات هلکآ  یـسیپ و  هروخ و  یگناوید و  زا  دـشاب  ناما  ار  وا  دـلامب ، اپ  ات  رـس  زا  انح  وراد  زا  دـعب  دـشکب و  وراد  دور و  مامح  هب  هکره 

.رگید ندیشک  هرون 

سپ .دنتشاذگ  دوخ  ياه  نخان  رب  دنتشادرب و  انح  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دید  هبیتع  نب  مکح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
ناناوج ام ، شیپ  ار  راک  نیا  اما  دـینکب ، امـش  هک  يراـک  رد  تفگ  مناوت  هچ  تفگ : باـب ؟ نیا  رد  ییوگ  یم  هچ  مکح ! يا  دومرف :

گنر هب  مینادرگ  یمرب  ار  ناشگنر  ام  ناگدرم ، نخان  هب  دوش  یم  هیبش  هرون  زا  دعب  اه  نخان  مکح ! يا  دومرف : ترـضح  .دـننک  یم 
.انح

دوب هدش  خرس  لگ  دننام  شکرابم  ياپ  ات  رس  زا  دمآ و  نوریب  مامح  زا  مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.انح زا 

نادنزرف دنک و  یم  وبشوخ  ار  ناهد  دنک و  یم  دایز  ار  وربآ  درب و  یم  ار  دب  يوب  ندیلام ، انح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دوش یم  فرطرب  وا  زا  یناشیرپ  رقف و  دلامب ، انح  اپ  ات  رس  وراد  زا  دعب  هکره  .دنک و  یم  وکین  ار 

لاسغا ریاس  هعمج و  لسغ  بادآ  : مهدزاود لصف 

لسغ ّتیم و  سم  سافن و  هضاحتـسا و  ضیح و  تبانج و  تسا : لسغ  شـش  املع ، نایم  روهـشم  ربانب  بجاو ، ياه  لسغ  هک  نادب 
.ّتیم

، ِیل ًاْریَخ  َكَْدنِع  ام  ْلَعْجاَو  ِییْعَـس  ْلَّبَقَتَو  ِیلَمَع  ِّكَزَو  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َّمُهَّللَا  : » دـناوخب ار  اعد  نیا  تبانج  لسغ  تقو  رد  تسا  ّبحتـسم 
ِرْجَاَو يِرْدَـص  ْحَرْـشاَو  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َّمُهَّللَا  : » تسا رتـهب  دـناوخب  ار  اـعد  نیا  رگا  و  َنیِرِّهَطتُملا .» َنِم  ِیْنلَعْجاَو  َنِیباّوَّتلا  َنِم  یْنلَعْجا  َّمُهَّللَا 
لسغ زا  دعب  ار  اعد  نیا  یضعب  و  ٌریِدَق » ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ًارُونَو  ًءآفِـشَو  ًاروُهَط  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  َْکیَلَع ، َءآنَّثلاَو  َکَحْدَم  ِیناِسل  یلَع 

.دنا هدرک  رکذ 

، دزیرب وا  ناهانگ  دـناوخب  اعد  نیا  تبانج  لسغ  ای  وضو  زا  دـعب  هکره  تسا : روکذـم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ریـسفت  رد 
وضو تارطق  زا  يا  هرطق  ره  هب  دزیر و  یم  ناتخرد  زا  گرب  هچنانچ 
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دتـسرفب و دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  دـنک و  یهلا  سیدـقت  لیلهت و  حـیبست و  هک  دـیامرف  قلخ  یکلم  یلاعت  قح  وا ، لسغ  و 
َكُرِفْغَتْـسَا َْتنَا ، ّاِلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  َكِدْـمَِحبَو ، َّمُهَّللا  َکَناْحبُـس  : » تسا نیا  اـعد  دوش ، هدـیزرمآ  شناـهانگ  دـشاب و  وا  زا  شباوث 

َكُؤآفَلُخ ُهَئآِیلْوَا  َّنَاَو  َکِْقلَخ  یلَع  َکِِّیبَن  َدَْعب  َُکتَفِیلَخَو  َکُِّیلَو  ًاِّیلَع  َّنَا  ُدَهْشَاَو  َُکلوُسَرَو  َكُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَاَو  َْکَیِلا  ُبُوتَاَو 
«. َُکئآیِصْوَا ُهَئآیِصْوَاَو 

نآ طوحا  دنناد و  یم  بجاو  ءاملع  زا  یـضعب  تسا و  هعمج  لسغ  اه  نآ  هلمج  زا  تسا ، لسغ  ود  تصـش و  ّتنـس ، ياه  لسغ  اما 
.دننکن كرت  دشاب  رودقم  ات  هک  تسا 

دنا هداد  تصخر  هک  نآ  رگم  رـضح ، رفـس و  رد  ناـنز  نادرم و  رب  تسا  بجاو  هعمج  لـسغ  تسا : هدـش  دراو  هربتعم  ثیداـحا  رد 
.بآ یمک  يارب  رفس  رد  دننک  كرت  هک  ار  نانز 

.رگید هعمج  ات  هعمج  زا  تسا ، ناهانگ  هرافک  هدننک و  هزیکاپ  هعمج  لسغ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

َُهل َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  َِّالا  هِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  : » دـیوگب دـنکب و  هعمج  لـسغ  هکره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید ، ثیدـح  رد 
لسغ و نیا  َنیِرَّهَطَتُملا ،» َنِم  ِیْنلَعْجاَو  َنیِّباوَّتلا  َنِم  ِیْنلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدّـمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  ُُهلوُسَرَو ، ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَاَو 

ِرْجَاَو ِیلْـسُغ  ِْقنَاَو  ِیْبلَق  ْرِّهَطَو  ِینْرِّهَط  َّمُهَّللَا  : » دـناوخب ار  اعد  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  .رگید و  هعمج  اـت  ار  وا  دـنادرگ  یم  كاـپ  اـعد 
«. ِیلَمَع اِهب  ُلِْطُبتَو  ِینیِد  اِهب  ُقَحْمَت  ٍهَفآ  ِّلُک  ْنِم  ِیْبلَق  ْرِّهَطَو  ِینْرِّهَط  َّمُهَّللَا  : » دیوگب زاب  و  َکَحْدَم » ِیناِسل  یلَع 

َكَرْکِذ ِیناِسل  یلَع  ِرْجَاَو  ِیلْـسُغ  ِْقنَاَو  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َّمُهَّللَا  : » وگب يوش ، غراف  لسغ  زا  نوچ  تسا : روکذـم  مالـسلا  هیلعاضرلا  هقف  رد  و 
.نیشیپ ات  تسا  هعمج  زور  قداص  حبص  زا  نآ  تقو  و  َنیِرَّهَطَتُملاَو .» َنِیباّوَّتلا  َنِم  ِیْنلَعْجاَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  َرْکِذَو 

رد دوشن ، تفای  بآ  هعمج  زور  رد  هک  دشاب  هتشاد  فوخ  رگا  تسا و  رتهب  نیشیپ ، هب  تسا  رت  کیدزن  دنچره  تسا : نآ  روهشم  و 
و تسین ، راک  رد  اضق  تین  و  درک ، دناوت  یم  هعمج  زور  ماش  ات  نیشیپ  تقو  زا  دعب  دوش ، توف  رگا  درک و  دناوت  یم  هبنـش  جنپ  زور 

.درک دناوت  یم  اضق  دصق  هب  ماش  ات  هبنش  زور  حبص  زا 

.ار نیا  تسا  هدشن  لئاق  املع  زا  یسک  ًارهاظ  درک و  دناوت  یم  مه  هتفه  رگید  ياهزور  رد  تسا : روکذم  اضرلا  هقف  رد  و 
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هک تسا  یبش  نآ  مهدـفه و  بش  مهدزناپ و  بش  لّوا و  بش  ًاصوصخ  ناضمر ، كرابم  هام  قاط  ياـه  بش  رد  لـسغ  تسا  ّتنس 
تاریدقت هک  تسا  یبش  نآ  مهدزون و  بش  دش و  عقاو  مالـسا  ياه  حتف  مظعا  شزور ، رد  دندش و  عمج  ردـب  رد  نارفاک  نانمؤم و 

دنتفای تداهش  بش  نآ  رد  ایبنا  ایصوا و  هک  تسا  یبش  نآ  مکی و  تسیب و  بش  .ثیداحا  یضعب  ربانب  دوش  یم  هتـشون  نآ  رد  لاس 
هک دراد  يوق  لامتحا  هتفر و  ایند  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تسا و  هتفر  نامسآ  هب  بش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  و 

: دـنک یم  لـسغ  ود  بش  نآ  رد  و  رثکا ، لوق  يوق و  لاـمتحا  رب  تسا  ردـق  بش  نآ  موس و  تسیب و  بش  .دـشاب و  هدوب  ردـق  بش 
لـسغ بشره  رخآ ، ههد  ياه  بش  رد  تسا : هدـش  دراو  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  .بش  رخآ  رد  رگید  باـتفآ و  بورغ  نراـقم  یکی 

.دنکب

درک ناوت  یم  بش  ات  ار  لسغ  زور ، ود  نیا  رد  هک  تسا  نآ  رهظا  نابرق و  دیع  زور  شزور و  رطف و  دیع  بش  رد  لسغ  تسا  ّتنس 
.بجر همین  بش  لاوز و  دزن  هفرع  زور  هجح و  يذ  متشه  زور  دزاس ، عقاو  دیع  زامن  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  لضفا  نکل  و 

زا هام ، رخآ  هام و  نایم  هام و  لّوا  رد  دنک  لسغ  دبایرد و  ار  بجر  هام  هکره  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تسا  لوقنم 
.تسا بجر  متفه  تسیب و  نآ  ثعبم و  زور  و  تسا ، هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  لثم  دیآ ، رد  هب  ناهانگ 

يذ مهدـجیه  هک  مخ  ریدـغ  زور  نابعـش و  همین  بش  تسا و  هدیـسرن  رظن  هب  صوصخ  هب  یثیدـح  هچ  رگا  دـنا ، هتفگ  اـملع  رثکا  و 
رب اـنب  ضرـالاوحد  زور  مجنپ و  تسیب و  زور  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  تسا ، هجح  يذ  مراـهچ  تسیب و  هک  هلهاـبم  زور  تـسا و  هـجح 

بهذـم رباـنب  زورون  زور  تسا و  هدیـسرن  رظن  هب  یثیدـح  زین  زور  نیا  لـسغ  رد  تسا و  هدـعقیذ  مجنپ  تسیب و  زور  نآ  روهـشم و 
دوش و یم  لقتنم  لمح  جرب  هب  باتفآ  هک  تسا  يزور  هک  تسا  نآ  روهشم  دراد و  تلالد  نآ  رب  سینُخ  نب  یَّلعُم  ثیدح  یضعب و 

ترایز لسغ  دـنکن ، كرت  هک  تسا  نآ  طوحا  دـنناد و  یم  بجاو  یـضعب  هرمع و  ای  جـح  مارحا  يارب  لـسغ  تسا  ّتنـس  نینچمه 
هراختـسا لـسغ  رود و  کـیدزن و  زا  ار  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیموـصعم  همئا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 

زا هبوـت  لـسغ  تسا و  هدـش  دراو  تجاـح  بلط  رد  هک  صوـصخم  ياـهزامن  يارب  هراختـسا و  صاـخ  ياـهزامن  ًاـصوصخ  ًاـقلطم ،
.ناهانگ
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بجاو دنا : هتفگ  یضعب  دشاب و  هتفرگ  صرق  مامت  دشاب و  هدرک  كرت  ًادمع  هاگره  فوسک ، زامن  ياضق  يارب  زا  لسغ  تسا  ّتنس 
مامت هچرگا  دشاب ، هدرک  كرت  ًادمع  رگا  دنک  یم  لسغ  اضق  هطـساو  هب  دنا  هتفگ  یـضعب  .دـنکن  كرت  هک  تسا  نآ  طوحا  تسا و 

هبعک و هناخ  ندش  لخاد  يارب  زا  همظعم و  هکم  ندش  لخاد  يارب  زا  لسغ  تسا  ّتنس  .تسا و  يوق  لوق  نیا  دشاب و  هتفرگن  صرق 
زا هنیدم و  مرح  ندش  لخاد  يارب  زا  هفرـشم و  هنیدم  رهـش  ندش  لخاد  يارب  زا  هنیدم و  مرح  ندش  لخاد  يارب  زا  فاوط و  يارب  زا 

تدالو زور  لسغ  تشذـگ و  هچنانچ  دوش  دـلوتم  هک  يدـنزرف  لسغ  ْيْدَـه و  نتـشک  يارب  زا  لوسر و  دجـسم  ندـش  لـخاد  يارب 
زا لسغ  تسا  هدیسر  رظن  هب  هچنآ  تسا و  لوالا  عیبر  هام  مهدفه  نآ  یضعب و  لوق  ربانب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 

تسا و نتـشک  زا  دـعب  لـسغ  هساـپلچ و  نتـشک  يارب  زا  و  ناراـب ، بلط  زاـمن  يارب  لـسغ  تـسا و  ّتنـس  زور  نآ  رد  تراـیز  يارب 
هتسناد بجاو  یضعب  ندید و  زا  دعب  تسا  ّتنس  لسغ  دنشاب  هدز  راد  ار  وا  هک  یـسک  ندید  يارب  زا  دورب  یـصخش  هاگره  نینچمه 

.دنا

قیرط هب  هاوخ  لطاب و  هب  ای  دنـشاب  هتـشک  ار  وا  قح  هب  هاوخ  تسا ، ّتنـس  دشاب  زور  هس  زا  دعب  یعـس  هاگره  دـنا : هتفگ  املع  رثکا  و 
هب ترورض  هجو  رب  یصقان  ناونع  هب  هاگره  لسغ ، هداعا  تسا  ّتنس  دنا : هتفگ  املع  یضعب  .نآ و  ریغ  ای  دنـشاب  هتـشک  ار  وا  یعرش 

.هیقت هریبج و  لثم  دشاب  هدمآ  لمع 

، تسا هدوب  کی  مادک  زا  هک  دشابن  مولعم  دبایب و  نآ  رد  ینم  دشاب و  كرتشم  سک  ود  نایم  يا  هماج  هاگره  دنا : هتفگ  نینچمه  و 
ّتیم سم  لسغ  نامه  هک  تسا  نآ  رهاظ  تسا و  ّتنـس  دـنا : هتفگ  زین  تیم  ندرک  نفک  يارب  تسا و  ّتنـس  ندرک  لسغ  ار  ود  ره 

تـسد لسغ  زا  دـعب  ار  هدرم  یـسک  هاـگره  لـسغ ، تسا  ّتنـس  نینچمه  دروآ و  اـج  هب  ندرک  نفک  زا  شیپ  تسا  ّتنـس  هک  تسا 
.دلامب

زا دعب  ای  ّتیم ، لسغ  زا  شیپ  ار ، وا  دنهدب  تبانج  لسغ  هک  تسا  ّتنـس  دـشاب  هدرم  بنج  یـصخش  هاگره  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و 
.نآ

نوچ روآ و  اـج  هب  یفقـس  ریز  رد  يروآ ، اـج  هب  رطف  دـیع  لـسغ  یهاوخ  نوچ  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  و 
لسغ زا  نوچ  و  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ِهَّنُـس  َعابِّتاَو  َِکباتِِکب  ًاقیدْصَتَو  َِکبًاناْمِیا  َّمُهَّللَا  وگب : ینک  عورـش  یهاوخ 

اه نآ  ماکحا  لاسغا و  لیـصافت  هک  نادب  .َسْجِّرلا و  یّنَع  ْبَهْذأ  َّمُهَّللَا  یِـسَنَِدل ، ًارْهُطَو  ِیبُونُِذل  ًهَراّفَک  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  وگب : يوش  غراف 
.قفوملا هَّللاو  دش  دهاوخ  هتشون  تادابع  باتک  رد  هَّللا  ءاش  نا  درادن ، شیاجنگ  هلاسر  نیا  ار 
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نتفر ءالخلا  تیب  ندش و  رادیب  نتفر و  باوخ  بادآ  متشه : باب 

هراشا
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باوخ تاقوا  : لّوا لصف 

، رهظ زا  شیپ  .تسا و  هورکم  رـصع  زا  دعب  نتفخ و  ماش و  زامن  نایم  باتفآ و  عولط  ات  حبـص  عولط  زا  دـعب  ندرک  باوخ  هک  نادـب 
.تسا ّتنس  تسا و  هلولیق  باوخ  رصع ، ات  رهظ  زامن  زا  دعب  اوه و  یمرگ  تقو  رد 

نم هک  باتفآ  عولط  زا  شیپ  نکم  باوخ  دومرف : یلامث  هزمح  یبا  هب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا 
رد تقو  نیا  رد  هکره  و  دـیامن ، یم  تمـسق  تقو  نـیا  رد  ار  ناگدـنب  يزور  یلاـعت  قـح  هـک  اریز  مراد ، یمن  تـسود  وـت  يارب  زا 

.دوش یم  مورحم  يزور  زا  تسا  باوخ 

هک یمارح  نوخ  زا  زیچ : هس  زا  دنک  یم  دایرف  هلان و  ادخ  يوس  هب  نیمز  تسا : يورم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.باتفآ عولط  زا  شیپ  نآ  رب  ندرک  باوخ  ای  نآ ، يور  رب  دنک  انز  زا  هک  یلسغ  ای  دوش ، هتخیر  نآ  رب 

ار ور  دـنک و  یم  درز  ار  گنر  دـنک و  یم  عنم  ار  يزور  تسا و  موش  دادـماب  باوخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
یم تمـسق  باتفآ  عولط  ات  حبـص  عولط  نیبام  ار  يزور  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  .تسا  یموش  باوخ  نیا  دنک و  یم  ریّغتم  حیبق و 

رد هکره  دـش ، یم  لزان  تقو  نیا  رد  لیئارـسا  ینب  رب  نیبجنرت  نایرب و  غرم  دومرف : دـینکن و  ار  باوخ  نیا  هک  راـهنیز  سپ  دـیامن ،
.دش یمن  لزان  وا  هرهب  دوب  باوخ  رد  تقو  نیا 

روتسم ار  وا  ادخ  باتفآ ، عولط  ات  حبص  عولط  زا  دنیشنب  دوخ  زامن  ياج  رد  هکره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 
.مّنهج شتآ  زا  دنادرگ 

.دوش هدیزرمآ  شناهانگ  دشاب و  هتشاد  هبعک  هناخ  هدننک  جح  باوث  لثم  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
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، تسین یکاب  دباوخب  باتفآ  ندمآرب  زا  شیپ  دناوخب و  بیقعت  يردق  دنکب و  زامن  رگا  تسا : هدش  دراو  زیوجت  ثیدح  دـنچ  رد  اما 
زامن زا  دعب  نم  هک  ایب  باتفآ  عولط  زا  دعب  ادرف  دومرف : یصخش  هب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  تسا  لوقنم  حیحص  ثیدح  رد  هچنانچ 

.منک یم  باوخ  حبص 

زا شیپ  رگا  يدناوخ ، ادـخ  رکذ  يدرک و  حبـص  زامن  نوچ  دومرف : یـصخش  هب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
.تسین یکاب  يور  باوخ  هب  باتفآ  عولط 

رـصع زا  دـعب  باوخ  تسا و  تمعن  هلولیق  باوخ  تسا و  تهافـس  زور  لّوا  باوخ  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا 
.دنادرگ یم  مورحم  يزور  زا  نتفخ  ماش و  زامن  نایم  باوخ  تسا و  تقامح 

یم رقف  یناـشیرپ و  نتفخ ، زاـمن  زا  شیپ  باـتفآ و  عولط  زاـمن  زا  شیپ  ندرک  باوـخ  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
.دروآ

يوـق هظفاـح  نم  هک  درک  ضرع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  تسا : لوـقنم  رگید  تـیاور  رد 
: دومرف .یلب  تفگ : يا ؟ هدرک  كرت  لاحلا  يدرک و  یم  هلولیق  باوخ  ایآ  دومرف : .تسا  هدش  بلاغ  نم  رب  یشومارف  نونکا  متشاد ،

.تشگرب شا  هظفاح  درک ، نانچ  .نکب  هلولیق  باوخ  زاب 

.دنک یمن  هلولیق  ناطیش  هک  دینک  هلولیق  تسا : هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 

.بش تدابع  يرادیب و  رب  هلولیق  باوخ  تسا  يروای  وکین  تسا : لوقنم  و 

باوخ زا  شیپ  نتخاس  وضو  : مود لصف 

رد رگا  و  دشاب ، هتشاد  دجسم  مکح  وا  يارب  دورب ، باوختخر  هب  دزاسب و  وضو  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هک تسا  نانچ  تسادخ ، دای  هب  ات  دـباوخب  ممیت  ای  وضو  اب  رگا  دـنک ، ممیت  فاحل  زا  درادـن ، وضو  هک  دـیآ  شدای  باوختخر  نایم 

.دنک یم  زامن 

يارب دباین  بآ  رگا  وضو و  اب  رگم  دباوخن  دشاب و  بنج  هک  یلاح  رد  یناملسم ، دباوخن  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
تقو رد  ار  نمؤم  حور  هک  اریز  كاخ ، هب  دنک  ممیت  وضو ، لسغ و 
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رد ار  وا  تسا  هدیـسر  شلجا  رگا  سپ  دتـسرف ، یم  وا  رب  تکرب  دـیامن و  یم  لوبق  ار  وا  یلاـعت  قح  دـنرب و  یم  نامـسآ  هب  باوـخ 
.دنادرگ یمرب  وا  ندب  هب  هکئالم  زا  دوخ  نانیما  اب  تسا  هدیسرن  رگا  دراپس ، یم  دوخ  تمحر  ياه  هنیجنگ 

زا کی  مادـک  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
: دومرف .نم  تفگ : ناملـس  دینک ؟ یم  ایحا  ار  بش  امـش  زا  کی  مادک  دومرف : .نم  تفگ : ناملـس  دـیراد ؟ یم  هزور  لاس  مامت  امش 
، سراف زا  تسا  يدرم  نیا  تفگ : دـمآ و  مشخ  هب  رمع  سپ  .نم  تفگ : ناملـس  دـینک ؟ یم  نآرق  متخ  زور  ره  امـش  زا  کی  مادـک 

رثکا رد  تسا و  باوخ  بش  رثکا  رد  تسین و  هزور  اهزور  رثکا  رد  دـیوگ ، یم  غورد  دـنک و  رخف  میـشیرق  زا  هک  ام  رب  دـهاوخ  یم 
.دشاب یم  شوماخ  شزور 

، لاس هزور  اما  دومرف : ناملس  دیسرپ ، رمع  .دیوگب  تباوج  ات  نک ، لاؤس  وا  زا  تسا ، میکح  نامقل  هیبش  دننام و  وا  دومرف : ترـضح 
لاس هزور  ربارب  نیا  مهد ، یم  باوث  وا  هب  ربارب  هد  دنکب  يا  هنـسح  هکره  دیامرف  یم  یلاعت  قح  مراد و  یم  هزور  زور  هس  یهام  نم 

زا مباوخ و  یم  وضو  اب  بشره  بش ، يرادـیب  اما  .منک  یم  دـنویپ  ناضمر  هام  اب  مریگ و  یم  هزور  ار  نابعـش  هام  هک  نآ  اب  دوش  یم 
ایحا تدابع  هب  ار  بش  مامت  هک  تسا  نانچ  دـباوخب ، وضو  اـب  هکره  دومرف : هک  مدینـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  مناوخ و  یم  ار  دـحأ » هَّللا  وه  لـق   » هبترم هس  زور ، هس  ره  رد  نآرق  متخ  اـما  و  دـشاب ، هدرک 

لق  » هروس هکره  تسا ، دحأ » هَّللا  وه  لق   » لثم تما ، نایم  رد  وت  لَثَم  یلع ! ای  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هک  مدینش  ملـسو 
نآرق ثلث  ود  هک  تسا  نانچ  دناوخب ، راب  ود  هکره  تسا و  هدناوخ  ار  نآرق  ثلث  هک  تسا  نانچ  دناوخب ، راب  کی  ار  دـحأ » هَّللا  وه 

ثلث دراد  تسود  ناـبز  هب  ار  وـت  هکره  سپ  تسا ، هدرک  متخ  ار  نآرق  هک  تسا  ناـنچ  دـناوخب ، راـب  هس  هکره  تـسا و  هدـناوخ  ار 
لماک وا  رد  نامیا  مامت  دـنک  يرای  ار  وت  دوخ  تسد  هب  دراد و  تسود  لد  نابز و  هب  ار  وت  هکره  تسا و  هدـش  لـماک  وا  رد  ناـمیا 

هچنانچ دنتـشاد  یم  تسود  نیمز  لها  ار  وت  رگا  هک  دنگوس  تسا  هداتـسرف  یتسار  هب  ارم  هک  يدنوادخ  قح  هب  یلع ! ای  تسا ، هدش 
هب یگنس  ایوگ  هک  دش ، تکاس  رمع  سپ  .درک  یمن  باذع  مّنهج  شتآ  هب  ار  سک  چیه  ادخ  دنراد ، یم  تسود  ار  وت  نامسآ  لها 

.دنتشاذگ شناهد 
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ندیباوخ زا  شیپ  بادآ  ندیباوخ و  ناکم  : موس لصف 

دجـسم رد  رگم  تسین ، هورکم  هک  تسا  نآ  ثیداحا  رهاظ  و  تسا ، هورکم  دـجاسم  رد  ندـیباوخ  هک  تسا  نآ  املع  ناـیم  روهـشم 
.تسا هدش  عقاو  زیوجت  زین  اه  نآ  رد  لوسر و  دجسم  مارحلا و 

يزیچ اهنت  هک  یـسک  درک : تنعل  ار  سک  هس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دوش هناوید  هک  تسا  نآ  میب  دباوخب  اهنت  یسک  رگا  دومرف : .دباوخب  دروی  رد  اهنت  و  دور ، رفس  هب  اهنت  و  دروخب ،

یلَع یِّنِعَاَو  ِیتَشْحَو  ِْسنآ  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب دـباوخب ، اهنت  ینابایب  ای  هناـخ  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا 
«. ِیتَدْحَو

دشاب و هتشادن  راوید  هک  یماب  رب  ندیباوخ  زا  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دور یم  رد  هب  ادخ  ناما  زا  دشاب ، هتشادن  راوید  هک  دباوخب  یماب  رب  هکره  دومرف :

راوید هک  یماب  رب  اـی  دـباوخب ، اـهنت  یماـب  رب  یـسک  تسا  هورکم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداـحا  زا 
؟ تسا نوچ  دشاب  هتـشاد  راوید  فرط  هس  رگا  دندیـسرپ : .دنا  يواسم  مکح  نیا  رد  ود  ره  نز  درم و  : دومرف دباوخب و  دشاب  هتـشادن 

.تسا عرذ  ود  راوید  يدنلب  دح  تسا : هدش  دراو  تایاور  یضعب  رد  .دشاب  هتشاد  راوید  دیاب  یم  فرط  راهچ  ره  هکلب  هن ، دومرف :

.تسا هدش  دراو  مه  ربش  کی  عرذ و  کی  زیوجت  ثیداحا  زا  یضعب  رد 

.هار رس  رب  ندیباوخ  زا  دومرف  یهن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

هک دباوخب ، یندروخ  هب  هدولآ  برچ و  تسد  اب  یسک  هک  نآ  زا  تسا  هدش  دراو  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
ندیباوخ تقو  رد  ار  دوخ  لافطا  دومرف : .ار و  دوخ  رگم  دنکن  تمالم  دوش ، هناوید  ای  دـبای ، تسد  وا  رب  ناطیـش  و  دـنک ، نینچ  رگا 

.دنسرت یم  باوخ  رد  دیوب و  یم  ار  ناشیا  ناطیش  دینکن ، رگا  هک  دییوشب  ار  شناهد  تسد و 

هماج رانک  دوش ، لخاد  باوخ  هماج  هب  دهاوخ  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ثیدح  نیدنچ  رد 
.دناسرن ررض  وا  هب  دوَر و  رَِدب  دشاب  هدش  لخاد  يروناج  رگا  هک  دشکب  باوختخر  رب  ار  دوخ 

.دباوخب نآ  زا  دعب  دور و  ءالخلا  تیب  هب  باوخ  زا  شیپ  دیاب  تسا : هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
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ندیباوخ بادآ  ریاس  : مراهچ لصف 

ور رب  ندـیباوخ و  پچ  تسد  رب  .دراذـگب و  تروـص  ریز  ار  تسار  تسد  دـباوخب و  هلبق  هب  ور  تسار ، تـسد  رب  هـک  تـسا  تـّنس 
دنباوخ یم  تشپ  رب  ناربمغیپ  تسا : مسق  راهچ  رب  باوخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هچنانچ  تسا ، هورکم  ندیباوخ 

، هلبق هب  ور  دـباوخ  یم  تسار  تسد  رب  نمؤم  دنـشاب ، یم  دوخ  راـگدرورپ  یحو  رظتنم  دور و  یمن  باوـخ  هب  ناـشیا  ياـه  هدـید  و 
ییالتبم هناوید و  ره  وا و  ناردارب  ناطیش و  دوش ، اراوگ  دنا  هدروخ  هچنآ  هک  دنباوخ  یم  پچ  تسد  رب  ناشیا  نادنزرف  ناهاشداپ و 

.دباوخ یم  ور  رب 

نآ رب  دیراذگم  دینک و  رادیب  ار  وا  تسا  هدـیباوخ  ور  رب  هک  دـینیب  ار  هکره  و  دـباوخن ، ور  رب  یمدآ  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
زا دناد  یمن  هک  یتسرد  هب  دراذگب ، تروص  تسار  بناج  ریز  رب  ار  تسد  هک  دیاب  دنک ، باوخ  هدارا  یسک  هاگره  دومرف : و  لاح ؛

.هن ای  دش  دهاوخ  رادیب  باوخ  نیا 

دوش هدناوخ  دیاب  باوخ  زا  شیپ  هک  يا  هیعدا  بادآ و  : مجنپ لصف 

ِهَّللا ِمِْسب  : » دیوگب دباوخب  هتشاذگ  رس  ریز  رد  ار  تسد  یسک  هاگره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد 
َْکنِم ًهَبْهَر  َْکیَلَع  ُْتلَّکَوَتَو  َْکَیِلا  يِرْهَظ  ُتْأَْـجلَاَو  َکـَْیِلا  يِْرمَا  ُتْضَّوَفَو  َکـَْیِلا  یِهْجَو  ُتْهَّجَوَو  َکـَْیِلا  یِِـسْفَن  ُتْمَلْـسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا 

ترـضح حـیبست  نآزا  دـعب  و  َْتلَـسْرَا » يِذَّلا  َِکلوُسَِربَو  َْتلَْزنَا  يِذَّلا  َِکباتِِکب  ُْتنَمآ  َْکَیِلا  ّاِلا  َْکنِم  اْجنَم  الَو  َأَْجلَم  َْکَیِلا ال  ًهَبْغَرَو 
.دناوخب مالسلا  اهیلع  همطاف 

ِهَّللا ِتاِملَِکب  ِیلاـمَو  ِیْتَیب  َلـْهَاَو  ِیتَّیِّرُذَو  یِـسْفَن  ُذـیُِعا  : » دـنکن كرت  باوخ  تقو  رد  ار  اـعد  نیا  دومرف : رگید  حیحـص  ثیدـح  رد 
ماما ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دومرف  یم  ذیوعت  اعد  نیا  هب  هک  ٍهَمال ،» ِْنیَع  ِّلُک  ْنِمَو  ٍهَماهَو  ٍناْطیَـش  ِّلُک  ْنِم  ِتاّمّآتلا 

.ار مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 

هروس هک  ناوخب  باوخ  زا  شیپ  ار  نورفاک  هروس  دیحوت و  هروس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.تسا راگدرورپ  تبسن  دیحوت  هروس  كرش و  زا  يرازیب  نورفاک 
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 ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  َرَهَقَف ، الَع  يِذَّلا غ    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب هبترم  هس  باوختخر  رد  ندیباوخ  زا  دعب  هکره  دومرف : رگید  حیحـص  ثیدح  رد 
زا ٌریِدَق ،» ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  وُهَو  َءآیْحَالا  ُتیُِمیَو  یتْوَملا  ِییُْحی  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلاَو  َرَدَـقَف ، َکَلَم  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلاَو  َرَبَخَف ، َنََطب  يِذَّلا 

.دوب هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دیآ  یم  نوریب  ناهانگ 

.ددرگ نمیا  ندش  جلف  زا  دناوخب ، باوخ  تقو  رد  ار  یسرکلا  هیآ  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا 

لّکوم وا  هب  کـلم  رازه  یلاـعت  قـح  دـناوخب ، باوـخ  زا  شیپ  ار  سی  هروـس  هکره  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دننک ظفح  ییالب  ره  نیطایش و  رش  زا  ار  وا  هک  دنادرگ 

بش هام  دننام  وا  يور  تمایق  رد  دناوخب ، باوخ  زا  شیپ  بش  ره  ار  هعقاو  هروس  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دشاب هدراهچ 

هب ات  دریمن  دناوخب ، باوخ  زا  شیپ  تسا ، ِهَّلل ِ»  ُِحبَُّسیَو   » و ِهَّلل ِ»  َحَّبَـس   » ناشلّوا رد  هک  ار  ییاه  هروس  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  یگیاسمه  رد  دریمب ، رگا  و  دسرب ؛ فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رمالا -  بحاص  ترضح  تمدخ 

.ار وا  دنهد  اج  ملسو 

ِتآّمّآتلا ِهَّللا  ِتاِملَِکب  ُذوُعَا  : » دزگن هدنزگ  چیه  برقع و  ار  وا  حبـص  ات  دناوخب ، ار  اعد  نیا  بش  ره  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
«. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِا  اِهتَیِصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  ٍهَّبآد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِمَو  َاََرب  ام  ِّرَش  ْنِمَو  َاَرَذ  ام  ِّرَش  ْنِم  ٌرِجاف  الَو  ٌَّرب  َّنُهُزِواُجی  ِیتَّلا ال 

َهَّللا َّنِا  : » دوـشن بارخ  شرـس  رب  هناـخ  دـناوخب ، ار  هیآ  نیا  باوـخ  تقو  رد  هکره  تـسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  باـنج  زا 
[. هیآ 41 رطاف /  « ] ًاروُفَغ ًامیلَح  َناک  ُهَّنِا  ِهِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَا  ْنِم  امُهَکَْسمَا  ْنِا  اَتلاز  ِْنَئلَو  الوُزَت  ْنَا  َضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  ُکِسُْمی 

ِّلَحَم ِیف  اهِْسبَتْحاَف  یِسْفَن  ُتْسَبَتْحا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دیوگب دور ، باوختخر  هب  یسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
«. َِکلذ یلَع  اهاّفَوَتَت  یّتَح  َِکئآِیلْوَا  ِّقَِحب  ًهَفِراع  ًهَنِمُْؤم  اهْدُدْراَف  اهَتْدَدَر  ْنِاَو  َِکتَرِفْغَمَو  َِکناوْضِر 

: دنتفگ یم  نآ  زا  دعب  دندناوخ و  یم  یسرکلا  هیآ  تقو  نیا  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
اهِیف ْمُه   » ات ار  یـسرکلا  هیآ  هک  تسا  نیا  رتهب  و  ِیتَظْقَی .» ِیفَو  یِمانَم  ِیف  ِینْظَفْحا  َّمُهَّللَا  ِتوُغاّـطلِاب ، ُتْرَفَکَو  ِهَّللاـِب  ُْتنَمآ  ِهَّللا  ِمِْسب  »

.دناوخب َنُوِدلاخ »
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سان و هروس  یـسرکلا و  هیآ  ناوخب و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  حـیبست  یتفر ، باوختخر  هب  نوچ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دناوخب تافاص  هروس  رخآ  زا  هیآ  هد  لّوا و  زا  هیآ  هد  قلف و 

َّنَاَو ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ـال  ْنَا  ُدَهْـشَا  : » ناوخب باوـخ  تقو  رد  ار  اـعد  نیا  دوـمرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  لوـقنم  رگید  حیحـص  ثیدـح  رد 
ِناْطلُِـسب ُذوُعَاَو  ِهَّللا ، ِلالَِجب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا ، ِهَرْدـُِقب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا ، ِهَّزِِعب  ُذوُعَا  ِهَّللا ، ِهَمَظَِعب  ُذوُعَا  ُُهلوُسَرَو ، ُهُدـْبَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم 

ٍهَّبآد ِّلُک  ِّرَـش  ْنِمَو  ِهَماهْلاَو ، ِهَمْأَّسلا  ّرَـش  ْنِم  ِهَّللا  ِهَمْحَِرب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا ، ِناْرفُِغب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا ، ِْوفَِعب  ُذوُعَاَو  ٌریِدَق ، ٍیْئیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِا  ِهَّللا 
یلَع ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِدْرَبلاَو ، ِقِعاوّصلا  ِّرَش  ْنِمَو  ِمَجَْعلاَو ، ِبَرَْعلا  ِهَقَسَف  ِّرَش  ْنِمَو  ِْسنِْالاَو  ِّنِْجلا  ِهَقَسَف  ِّرَـش  ْنِمَو  ٍراهَن  وا  ٍْلیَِلب  ٍهَرِیبَک  وا  ٍهَریِغَص 

«. َنیِرِهاّطلا ِِهلآَو  َِکلوُسَرَو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم 

.دوش هدیزرمآ  شا  هلاس  هاجنپ  هانگ  دناوخب ، باوخ  تقو  رد  ار  دیحوت  هروس  تبون  دص  هکره  دومرف : رگید  حیحص  ثیدح  رد 

هروس رخآ  هیآ  هرخس و  هیآ  و  ُهَّللا » َدِهَـش   » هیآ هبترم  کی  یـسرکلا و  هیآ  هبترم  هس  باوخ  تقو  رد  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
هک دیامرف  رما  ار  کلم  یـس  و  دننادرگ ، رود  وا  زا  ار  نیطایـش  هک  دنادرگ  وا  لکوم  ار  کلم  ود  یلاعت  قح  دناوخب ، ار  هدجـس  مح 

.دشاب وا  زا  همه  باوث  و  وا ، ندش  رادیب  ات  دننک  رافغتسا  دنیوگب و  ادخ  ریبکت  لیلهت و  حیبست و  دیمحت و 

ار اعد  نیا  ات  دراذگن  نیمز  رب  ار  ولهپ  دشاب ، هتشاد  باوخ  هدارا  هک  یسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
ِهَّللا ِناْطلُسَو  ِهَّللا  ِتوُرَبَجَو  ِهَّللا  ِهَمَظَعَو  ِهَّللا  ِهَّزِِعب  ِیَنلَّوَخَو  یِّبَر  ِینَقَزَر  امَو  ِیلَمَع  َمِیتاوَخَو  ِیلامَو  ِیلْهَاَو  ِینیِدَو  یِـسْفَن  ُذیُِعا  : » دناوخب
ُهَّللا یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِربَو  ِهَّللا  ِعْمَِجبَو  ِهَّللا  ِناـکْرَاَو  ِهَّللا ، ِْعنُِـصبَو  ِهَّللا ، ِلـالَجَو  ِهَّللا  ِهَرْدـُقَو  ِهَّللا  ِهَُّوقَو  ِهَّللا  ِناْرفُغَو  ِهَّللا  ِهَْفأَرَو  ِهَّللا  ِهَمْحَرَو 

امَو اْهنِم ، ُجُرْخَی  امَو  ِضْرَْالا  ِیف  ُّبُدَی  ام  ِّرَش  ْنِمَو  ِْسنِْالاَو ، ِّنِْجلا  ِّرَش  ْنِمَو  ِهَماْهلاَو  ِهَمْأَّسلا  ِّرَش  ْنِم  ُءآشَی  ام  یلَع  ِهَّللا  ِهَرْدُِقبَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع 
الَو ٌریِدَق  ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  وُهَو  ٍمیِقَتْسَم ، ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِا  اِهتَیِصاِنب ، ٌذِخآ  یِّبَر  ٍهَّبآد  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِمَو  اهِیف ، ُجُْرعَی  امَو  ِءآمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی 

نینسح يارب  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  يذیوعت  نیا  هک  یتسرد  هب  ِمیِظَعلا ،» ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح 
.دندناوخ یم  مالسلا  امهیلع 

ِهَِّلم یلَع    ِ ِهَّلل ِیبـْنَج  ُْتعَـضَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـیوگب دراذـگب و  ور  ریز  رب  ار  تسد  هک  دـیاب  دـنک ، باوخ  هدارا  یـسک  نوـچ  دوـمرف : و 
دناوخب اعد  نیا  هکره  ْنُکَی .» َْمل  ْأَشَی  َْمل  امَو  َناَک  ُهَّللا  َءآش  ام  ُهَتَعاط  ُهَّللا  َضَرَْتفا  ِنَم  ِهَیالِوَو  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِنیدَو  َمیهاْربِا 

.دننک رافغتسا  وا  يارب  زا  هکئالم  و  ندمآ ، دورف  هناخ  تراغ و  دزد و  زا  دنامب  ظوفحم  .باوخ  تقو  رد 
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ار وا  بش  نآ  رد  هک  دـنادرگ  لکوم  وا  رب  کلم  رازه  هاجنپ  یلاـعت  قح  دـناوخب ، ندـیباوخ  تقو  رد  ار  دـیحوت  هروس  هکره  دومرف :
.دننک ینابساپ 

زا تشهب  رد  يا  هناخ  ادـخ  دـیوگب ، ُهَّللا » ّاِلا  َهِلا  ال   » هبترم دـص  باوخ  زا  شیپ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دزیر یم  ناتخرد  زا  گرب  هچنانچ  دزیرب  شناهانگ  دنک ، رافغتسا  هبترم  دص  هکره  .دنک  انب  وا  يارب 

، دوش هدیزرمآ  شناهانگ  دناوخب ، باوخ  تقو  رد  ار  رثاکت  هروس  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.دوش هدیزرمآ  شرمع  هدنیآ  زا  هلاس  هاجنپ  هانگ  دناوخب  راب  دص  رگا  و  دننام ؛ ظوفحم  اهالب  زا  شناگیاسمه  وا و 

ٍِبلاـط ِیبَا  ِْنب  ِِّیلَع  َهَعاـط  َّیَلَع  َتْضَرَْتفا  َکَّنَا  َكُدِهُْـشا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب باوخ  تقو  رد  هکره  دومرف : رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد 
ِِّیلَعَو ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحمَو  یسُوم  ِْنب  ِِّیلَعَو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُومَو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَجَو  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحمَو  ِْنیَسُحلا  ِْنب  ِِّیلَعَو  ِْنیَـسُحلاَو  ِنَسَحلاَو 

.دوش تشهب  لخاد  دریمب ، بش  نآ  رد  و  َنیِعَمْجَا » ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِِمئآقلا  ِهَّجُحلاَو  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَحلاَو  ٍدَّمَُحم  ِْنب 

لّکوم وا  رب  کلم  هدزای  یلاـعت  قح  دـناوخب ، هاـنلزنا " اـّنا   " هروس هبترم  هدزاـی  باوخ  تقو  رد  هکره  دومرف : رگید  ربتعم  تیاور  رد 
.حبص ات  دننک  ظفح  ناطیش  رش  زا  ار  وا  هک  دنادرگ 

ُِلق : » ددرگ نمیا  دزد  زا  دـناوخب ، ار  تایآ  نیا  باوخ  تقو  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
ُدْمَْحلا ُِلقَو  ًالِیبَس ، َِکلذ  َْنَیب  ِغَْتباَو  اِهب  ِْتفاُخت  الَو  َِکتالَِصب  ْرَهْجَت  ْالَو  ینْسُْحلا  ُءآمْـسَْالا  ُهَلَف  اوُعْدَت  اَمًاّیَا  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  ِوَا  َهَّللا  اوُعْدا 
[. 110 هیآ 111 -  ءارسا /  « ] ًارِیبکَت ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاََدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا    ِ ِهَّلل

یناشیرپ رقف و  دناوخب  ار  اعد  نیا  باوخ  تقو  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
َْتنَاَو َکَقْوَف  ْیَـش َء  الَف  ُرِهاّظلا  َْتنَاَو  َکَْلبَق  ْیَـش َء  الَف  ُلَّوَالا  َْتنَا  َّمُهَّللَا  : » دناسرن ررـض  وا  هب  يا  هدنزگ  چـیه  دوش و  فرطرب  وا  زا 

ِلیِْجنِالاَو ِهیرْوَّتلا  َّبَرَو  ِْعبَّسلا  َنیِـضَرَالا  َّبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاومَّسلا  َّبَر  َّمُهَّللَا  َكَدـَْعب ، ْیَـش َء  الَف  ُرَخْآلا  َْتنَاَو  َکَنوُد  ْیَـش َء  الَف  ُنِطاْبلا 
«. ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  َکَّنِا  اِهتَیِصاِنب  ٌذِخآ  َْتنَا  ٍهَّبآد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَا  ِمیِکَحلا ، ِنآرُْقلاَو  ِرُوبَّزلاَو 

راهچ سپ  دناوخب ، ار  کُلم  هروس  باوختخر ، هب  نتفر  تقو  رد  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
دزن هب  هک  دـنادرگ ، لـکوم  ار  کـلم  ود  یلاـعت  قـح  دـیوگب ، ًامالَـسَو » ًهَّیِحَت  یِّنَع  ٍدَّمَُحم  َحوُر  ْغَِّلب  ِمارَحلاَو  ِّلِـحلا  َّبَر  َّمُهَّللَا   » هبترم
داب وا  رب  دیامرف : ترضح  سپ  دناسر ، یم  مالس  ار  وت  صخـش  نالف  هک  دنیوگب  دنور ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

.یهلا تاکرب  تمحر و  مالس و 
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مالتحا ندید و  ناشیرپ  باوخ  نآ و  عفد  باوخرد و  ندیسرت  : مشش لصف 

ُهَدْـحَو ال ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ـال  : » دـیوگب هبترم  هد  باوخ  زا  شیپ  دـسرت ، باوخ  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 
.دناوخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  حیبست  سپ  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ِییُْحیَو  ُتیُِمیَو  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  َُهل  َکیِرَش 

.دناوخب زین  دحا » هَّللا  وه  لق   » یسرکلا و هیآ  هک  تسا  هدمآ  دایز  مالسلا  مهیلعهّمئألا  ّبط  رد 

: دناوخب ار  هیآ  نیا  دوش ، یلوتـسم  وا  رب  یباوخ  یب  يدرد ، زا  ای  دـسرت ، باوخ  رد  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
رگا و  [، 11 هیآ 12 -  فهک /  « ] ًادَمَا آُوِثَبل  اِمل  یـصْحَا  ِْنَیبْزِحلا  ُّيَا  َمَْلعَِنل  ْمُهاْنثََعب  َُّمث  ًادَدَع  َنِینِـس  ِفْهَْکلا  ِیف  ْمِِهناذآ  یلَع  اْنبَرَـضَف  »

.دنناوخب وا  رب  ار  هیآ  نیا  دنک ، هیرگ  رایسب  یلفط 

هیآ قلف و  سان و  هروس  ندـیباوخ ، تقو  دـسرت ، باوخ  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.دناوخب یسرکلا 

ِّرَـش ْنِمَو  ِِهباقِع  ْنِمَو  ِِهبَـضَغ  ْنِم  ِهَّللا  ِتاِملَِکب  ُذوُعَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  هبترم  هد  بش  ندیـسرت  يارب  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
« ًاتابُس ْمُکَمَْون  اْنلَعَجَو  ُْهنِم ، ًهَنَمَا  ُساعُّنلا  ُمُْکیّشَُغی  ِْذا  : » دیوگب دناوخب و  یـسرکلا  هیآ  و  َنوُرُـضْحَی ،» ْنَاَو  َنیِطایَّشلا  ِتازَمَه  ْنِمَو  ِهِدابِع 

[. هیآ 9 أبن /  هیآ 11 ؛ لافنا /  ]

دیآ یم  نم  باوخ  رد  ینز  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  ّهبر ، دبع  نب  باهش  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
هَّللا هبترم  راهچ  یـس و   ) مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  تاحیبست  باوختخر  رد  رادرب و  یحیبست  دوخ  اـب  دومرف : .دـناسرت  یم  ارم  و 

َُهل َُهل ، َکیِرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ـال  : » وگب هبترم  هد  و  وگب ، هَّلل ) دـمحلا  هبترم  هس  یـس و  و  هَّللا ، ناحبـس  هبترم  هس  یـس و  ربـکا ،
رد ًارهاظ  و  ٌریِدَـق » ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  وُهَو  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ُفالِتْخا  َُهلَو  ُْریَخلا ، ِهِدَِـیب  ِییُْحیَو ، ُتیُِمیَو  ُتیُِمیَو ، ِییُْحی  ُدْـمَحلا ، َُهلَو  ُْکلُملا 
زا دعب  ای  دیوگب ، هَّلل  دمحلا  زا  شیپ  ار  ِهَّللا  ناحبس  هک  نآ  نایم  تسا  ریخم  باوخ ، تقو  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تاحیبست 

.نآ

یِّنِا َّمُهَّللَا  دناوخب : اعد  نیا  دور  باوختخر  هب  نوچ  دوش ، ملتحم  هک  دسرت  هکره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.ِمانَْملاَو ِهَظْقَْیلا  ِیف  ُناْطیَّشلا  َِیب  َبَعالَتَی  ْنَا  ْنِمَو  ِمالْحَْالا  ِءوُس  ْنِمَو  ِمالِتْحِْالا  َنِم  َِکبُذوُعَا 
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هب تسا  هدیباوخ  هک  ولهپ  نآ  زا  دنیبب ، ناشیرپ  باوخ  یـسک  رگا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  ثیدـح  رد 
هیآ 10] هلداجم /  « ] هَّللا ِنْذِِاب  ّاِلا  ًاْئیَـش  ْمِهِّراِضب  َْسَیلَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَمَّنِا  : » دـیوگب ددرگب و  رگید  يولهپ 

ِناْطیَّشلا ِّرَـش  ْنِمَو  ُْتیَاَر  ام  ِّرَـش  ْنِمَو  َنوُِحلاّصلا  ُهُدابِعَو  َنُولَـسْرُملا  ُُهئآِیْبنَاَو  َنُوبَّرَقُْملا  ِهَّللا  ُهَِکئآلَم  ِِهب  ْتَذاع  اِمب  ُتْذُـع  : » دـیوگب سپ 
«. ِمیِجَّرلا

ُهَِکئآلَم ِِهب  ْتَذاع  اِمب  ُذوُعَا  : » دـیوگب دوش ، رادـیب  دـنیبب و  ناشیرپ  باوخ  نوچ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  تیاور  رد 
َنِمَو ِینَّرُـضَت  ْنَا  َيایْؤُر  ْنِم  ُْتیَاَر  ام  ِّرَـش  ْنِم  َنوُّیِدْهَْملا  َنوُدِشاّرلا  ُهَِّمئَْألاَو  َنوُِحلاَّصلا  ِهَّللا  ُدابِعَو  َنُولَـسْرُْملا  ِهَّللا  ُءآِیْبنَاَو  َنُوبَّرَقُْملا  ِهَّللا 

.دزادنیب ناهد  بآ  تبون  هس  دوخ  پچ  بناج  يوس  هب  سپ  ِمیِجَّرلا ،» ِناْطیَّشلا 

: دومرف .دـسرت  یم  رایـسب  زور  بش و  رد  مراد ، يرتخد  درک  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 
.نکب شدصف 

، دوش یم  بعـص  شلاح  رایـسب  یهاـگ  دـسرت ، یم  رایـسب  باوخ  رد  مرتخد  درک  تیاکـش  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
هس زپب و  لسع  اب  ار  تبرـش  بآ  نکب و  شدصف  دومرف : .تسا  نج  فرـصت  زا  دنیوگ  یم  دوش و  یم  سح  یب  تسـس و  شیاضعا 

.تفای افش  درک  نینچ  .دروخب  هدب  زور 

یم ارم  دیآ و  یم  نم  باوخ  رد  ینز  هک  درک ، تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
تمدـخ هب  ار  هوکز  نآ  زا  دـعب  .یهد  یمن  قحتـسم  هب  دومرف : .مهد  یم  تفگ : یهد ؟ یمن  هوـکز  رگم  دوـمرف : ترـضح  دـناسرت ،

.دش فرطرب  وا  زا  لاح  نآ  داتسرف و  یم  ترضح 

بش رخآ  رد  ندش  رادیب  يرادیب و  عفد  يارب  اهاعد  : متفه لصف 

ْمُُکْلثِم ٌرََشب  اَنَا  امَّنِا  ُْلق  : » دناوخب ار  هیآ  نیا  ندیباوخ  تقو  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
ره هیآ 110 ] فهک /  « ] ًادَحَا ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْـشی  الَو  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءآِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  ٌدِحاو  ٌهِلا  ْمُکُهِلا  امَّنَا  ََّیِلا  یحُوی 

.دوش رادیب  دهاوخ  هک  بش  زا  تقو 
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بـش رخآ  رد  دـهاوخ  هکره  دوـمرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تـسا : لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  تـیاور  رد 
اذَـک َهَعاس  ُمَُوقَا  َنِیِلفاغلا  َنِم  ِیْنلَعْجَت  ـالَو  َكَرْکِذ ، ِینِْـسنَت  ـالَو  َكَرْکَم  یِّنِمُْؤت  ـال  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب دور ، باوختخر  هب  نوچ  دزیخرب ،
.دنک رادیب  تعاس  نآ  رد  ار  وا  هک  دزاس ، لکوم  ار  یکلم  یلاعت  قح  دناوخب ، اعد  نیا  نوچ  مزیخرب ، تعاس  نالف  رد  ینعی  اذَکَو .»

: دیوگب نتفر  باوخ  تقو  رد  دوش ، رادیب  بش  رد  دـهاوخ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
، ِیل َبیِجَتْـسَتَف  اهیف  َكوُعْدَا  َْکَیِلا  ِتاعاَّسلا  َّبَحَِال  ِینِْهْبنَاَو  َنِیِلفاْغلا ، َنِم  ِیْنلَعْجَت  الَو  َكَرْکَم  یِّنِمُؤت  ـالَو  َكَرْکِذ  ِینِْـسنَت  ـال  َّمُهَّللَا  »
ود یلاعت  قح  دـناوخب  اعد  نیا  نوچ  هک  َنیِمِحاَّرلا ،» َمَحْرَا  ای  َْتنَا  ّاِلا  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِا ال  ِیل ، َرِفْغَتَف  َكُرِفْغَتْـسَاَو  ِینَیِطُْعتَف ، َُکلَاْسَاَو 

، دریمب بش  نآ  رد  رگا  دننک ، رافغتسا  وا  يارب  زا  هک  ار  کلم  ود  نآ  دنک  رما  دوشن  رادیب  رگا  دننک ، رادیب  ار  وا  هک  دتـسرفب  کلم 
.دیامرف اطع  وا  هب  ادخ  دبلطب  هک  یتجاح  ره  دوش ، رادیب  رگا  دشاب و  هدرم  دیهش 

دزیخرب و تدابع  يارب  بش  تاعاس  زا  یتعاس  رد  دـنک  مزع  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دوش رادیب  ات  دنهد  تکرح  ار  وا  تعاس  نآ  رد  هک  دتسرفب  ار  کلم  ود  هتبلا  تسا ، قداص  وا  هدارا  نآ  رد  هک  دناد  ادخ 

اعد نیا  دربن ، شباوخ  دوش و  ضراـع  ار  وا  یباوخ  یب  هک  یـسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  ثیدـح  رد 
«. ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  ُّلُک  ِناْطلُّسلا  ُِمئآد  ِنْأَّشلا  يِذ  ِهَّللا  َناْحبُس  : » دناوخب

یب زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  دومرف  تیاکـش  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  تیاور  رد 
ِنُویُعلا َمِّوَنُمایَو  َِهبِراّضلا  ِقُورُعلا  َنِّکَـسُم  ایَو  ِهَیِراـْعلا  ِبُویُْجلا  َیِـساکایَو  ِهَِعیاَْـجلا  ِنوُُطْبلا  َِعبْـشُم  اـی  : » ناوخب اـعد  نیا  دومرف : یباوخ ،

«. ًالِجاعًامَْون ِیْنیَِعل  ْنَْذئاَو  َِهبِراّضلا ، َِیقُورُع  ْنِّکَس  ِهَرِهاّسلا 

ندش رادیب  بادآ  ندید و  کین  باوخ  يارب  اعد  زامن و  : متشه لصف 

، دنیبب باوخ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دهاوخ  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
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یـسرکلا هیآ  هبترم  دص  دمح ، زا  دعب  یتعکر  ره  رد  دراذگب و  زامن  تعکر  راهچ  دروآ ، لمع  هب  ییوکین  لسغ  نتفخ  زامن  زا  دـعب 
لالح و اب  هماج  نآ  يور  رب  هک  دباوخب  هزیکاپ  هماج  رب  دتـسرفب ، دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  هبترم  رازه  زامن ، زا  دعب  دـناوخب ،

اَِّلا َهِلا  الَو    ِ ِهَّلل ُدْمَحلاَو  ِهَّللا  َناْحبُس  : » دیوگب هبترم  دص  دراذگب و  ور  تسار  بناج  ریز  رد  ار  تسار  تسد  دشاب ، هدرکن  عامج  مارح 
هلآو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دنک  نینچ  نوچ  ُهَّللا ،» َءآش  ام   » دیوگب هبترم  دص  سپ  ِهَّللِاب ؛» ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ُرَبْکَا  ُهَّللاَو  ُهَّللا 

.دنیبب باوخ  رد  ار  ملسو 

ْنَم ای  َُکلَئْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دناوخب اعد  نیا  دنیبب ، باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دهاوخب  رگا  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
َْنب َِّیلَع  َنِینِمْؤُملا  َریِمَا  َيالْوَم  ِینَیُِرت  ْنَا  یفَک  ّاِلا  ٍْدبَِعل  ِِهب  َْتفَُطل  ام  ِّیِفَخلا  َکِفُْطِلب  َُکلَئْـسَا  ْضَبُْقتال ، ٌهَطِـساب  ِهیِدایَاَو  ٌّیِفَخ ، ٌفُْطل  َُهل 

«. یِمانَم ِیف  ٍِبلاط  ِیبَا 

حیبـست دـباوخب ، تسار  بناـجرب  وضو  اـب  دـنیبب ، باوخ  هب  ار  ناـگدرم  زا  یکی  دـهاوخ  یـسک  رگا  تسا : لوـقنم  رگید  تیاور  رد 
ُءآیْـشَْالا ِتَاََدب  َْکنِم  ُْهنِم ، ُفَْرُعی  ُنامیِْالاَو  ُفَصُویال ، يِذَّلا  ُّیَْحلا  َْتنَا  َّمُهَّللَا  : » دیوگب سپ  دـناوخب ، ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

، َْتنَا ّاِلا  َهِلا  ِالب  َُکلأْسَاَف  َْکیِلا ، ّاِلا  َْکنِم  اْجنَم  الَو  ُأَْجلَم ، َُهل  ْنُکَی  َْمل  اْهنِم  ََربْدَا  ام  ُهاْجنَمَو  ُهَأَْـجلَم  ُْتنُک  اـْهنِم  َلَْـبقَا  اـمَف  ُدوُعَت ، َکـَْیِلاَو 
َهَمِطاف ِّقَِحبَو  َنیّیِصَْولاِْریَخ ، ٍّیلَع  ِّقََحبَو  َنیِّیبَّنلا ، ِدّیَـس  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِکبیبَح  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحبَو  میحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  َُکلأْسَاَو 
ٍدَّمَُحم یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َنیعَمْجَا  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِهَّنَْجلا  ِلْهَا  ِبابَش  ْيدِّیَـس  امُهَْتلَعَج  َْنیَذَّلا  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  ِّقَِحبَو  َنیَِملاعلا ، ِءاِسن  ِهَدِّیَس 

«. اهِیف وُه  ِیّتلا  ِلاحلا  ِیف  ِیتِّیَم  ینَیُِرت  ْنَاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو 

و اـیْحأ ، َّمُهَّللَا  َکِمْـسِاب  : » دـندومرف یم  دـنتفر ، یم  باوختخر  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  تسا : لوقنم  و 
«. ُروُشُّنلا ِْهَیِلاَو  ینَتاَمَا  ام  َدَْعب  ِینایْحَا  يذَّلَا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دندومرف یم  دندش ، یم  رادیب  نوچ  و  ُتُومَا ،» َکِمْساب 

، َنیلَسْرُْملا ِِهلآَو  َنِّیِیبَّنلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـس  : » دیوگب دزیخ ، یمرب  باوخ  زا  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
دیامرف یم  یلاعت  قح  دیوگب ، ار  هیآ  نیا  نوچ  و  ٌریدَق » ْییَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  وُهَو  یتْوَْملا  ِییُْحی  يِذَّلا  هَِّلل  ُدْمَْحلاَو  َنیفَعْـضَتسُْملا ، ِّبرَو 

.ارم درک  رکش  نم و  هدنب  تفگ  تسار  هک 

، ِعَلْطَْملا ِلْوَه  یلَع  ِینعَا  دنتفگ : یم  دنلب  يادص  هب  دنتـساخ ، یمرب  بش  رخآ  رد  ترـضح  نآ  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.ِتُوَْملا َدَْعب  ام  َْریَخ  ینقُزْرا  و  ِتْوَْملا ، َْلبَق  امَْریَخ  ِیْنقُزْرا  و  َعَجْضَْملا ، َّیَلَع  ْعِّسَوَو 
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َُکتَمْحَر ْتَقَبَـس  ِحوُّرلاَو ، ِهَِکئـالَْملا  ُّبَر  ٌسوُّدـُق  ٌحوُّبُـس  دـیوگب : دوش ، رادـیب  باوـخ  زا  نوـچ  هک  تسا  لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
«. ُروُفَْغلا ُمیحَّرلا  ُباَّوَّتلا  َْتنَا  َکَّنِا  ِینْمَحْراَو ، یلْرِفْغاَف  یسْفَن  ُتْمَلَظ  َْتنَا ، َِّالا  َهِلا  َکَبَضَغ ال 

«. ُرَبْکَا ُهَّللاَو    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب ددرگب ، رگید  يولهپ  هب  ولهپ  زا  تقو  ره  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ُهَّللا اَِّلا  َهِلا  ال  دـیوگب : ددرگب ، رگید  يولهپ  هب  ولهپ  زا  و  دوش ، رادـیب  بش  نایم  رد  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  زا 
، َّنِهیف امَو  ِْعبَّسلا  ِتاومَّسلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـسَو  َنِیلَـسْرُْملا ، ِِهلاَو  َنیَملاـْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـس  ٌریدَـق ، ییَـش ٍء  ِّلُـک  یلَع  َوُهَو  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا 

.َنیَِملاْعلا ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلاَو  َنیلَسْرُْملا ، یَلَع  ٌمالَسَو  ِمیظَْعلا ، ِشْرَْعلا  ِّبَرَو  َّنِهیف ، امَو  ِْعبَّسلا  َنیِضَرَْالا  ِّبَرَو 

ياعد و  ُهَُدبْعَاَو .» ُهَدَمْحَِال  یِحوُر  َّیلَع  َّدَر  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دـیوگب دزیخرب ، باوخ  زا  نوچ  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 
نا تسا ، بش  زامن  تامدـقم  زا  نوچ  باب ، نیا  ياهاعد  ریاـس  و  تشذـگ ، ندرک  تسد  هب  رتشگنا  بادآ  رد  قیقع ، رد  ندرک  رظن 

.تشادن ار  نیا  زا  هدایز  شیاجنگ  هلاسر ، نیا  و  باوخ ، تقو  ياهاعد  ریاس  اب  دش  دهاوخ  نایب  تادابع  باتک  رد  هَّللا  ءاش 

باوخ ریبعت  نآ و  ببس  غورد و  تسار و  باوخ  : مهن لصف 

لوا تمسق 

زا رثا  دنیب و  یم  باوخ  یهاگ  نمؤم  دراد  ببـس  هچ  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
رد نمؤم  حور  هچنآ  سپ  دنک ، یم  تکرح  نامـسآ  بناج  هب  شحور  دور ، یم  باوخ  هب  نمؤم  نوچ  دومرف : دوش ؟ یمن  رهاظ  نآ 

ناشیرپ باوخ  دنیب ، یم  اوه  نیمز و  رد  هچنآ  دوش ، یم  رهاظ  شرثا  قح و  نآ  ریبدت  ریدـقت و  لحم  رد  دـنیب ، یم  نامـسآ  توکلم 
زا هکلب  درم ، دهاوخ  دشاب ، نینچ  رگا  دومرف : دنام ؟ یمن  ندب  رد  چیه  دور و  یم  نامسآ  هب  مه  شحور  ایآ  هک  دیسرپ  يوار  .تسا 
هب وا  زا  يوترپ  تسا و  ندب  رد  شلصا  حور ، نینچمه  تسا ، نیمز  رد  شعاعش  ینشور و  تسا و  نامسآ  رد  هک  تسا  باتفآ  تباب 

.دنک یم  تکرح  نامسآ 
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وا راگدرورپ  شرع  دزن  هب  ار  وا  حور  دور ، یم  باوخ  هب  هک  ینمؤم  ره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  رگید  تیاور  رد 
نومـضم نیا  رب  .تسا  ناشیرپ  باوخ  دنیب ، یم  اوه  رد  ندینادرگرب  تقو  رد  هچنآ  تسا ، قح  دنیبب ، اجنآ  رد  هچنآ  سپ  دـنرب ، یم 

.تسا رایسب  ثیداحا 

ات قرشم  زا  بش  ره  رد  دنیوگ ، یم  عزه »  » ار وا  هک  تسه  یناطیـش  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دننیب یم  ناشیرپ  باوخ  ببس  نیا  هب  و  دیآ ، یم  مدرم  باوخ  هب  دوخ و  ندب  زا  دنک  یم  رپ  ار  برغم 

نینمؤملا ریما  سپ  .دش  زجاع  وا  دندرک ، لاؤس  دنچ  يا  هلئسم  وا  زا  دندمآ ، رکب  یبا  دزن  ینارـصن  ود  تسا : يورم  رگید  تیاور  رد 
.تفگ باوج  ار  ناشیا  مالسلا  هیلع 

تسا و هدرک  قلخ  ار  حور  یلاـعت  قح  دوـمرف : دراد ؟ ببـس  هچ  غورد  تسار و  باوـخ  هک  دندیـسرپ  هک  دوـب  نآ  اـه ، نآ  هلمج  زا 
رد شناطلس  دور و  یم  نوریب  حور  دور ، یم  باوخ  هب  یمدآ  نوچ  تسا ، سفن  وا  ناطلس  تسا و  هتخاس  ررقم  یناطلـس  نآ ، يارب 

هکئالم زا  تسا  تسار  باوخ  هچره  سپ  نج ، زا  دنچ  یهورگ  هکئالم و  زا  دنچ  یهورگ  هب  درذگ  یم  حور  سپ  دـنام ، یم  ندـب 
.تسا نج  زا  تسا  غورد  باوخ  هچره  تسا ،

نوـچ و  تسا ، تسرد  شنیقی  هزیکاـپ و  شـسفن  هک  اریز  دـشاب ، یم  حیحـص  نمؤـم  ياـه  باوـخ  تـسا : لوـقنم  رگید  تـیاور  رد 
.تسا یحو  هلزنم  هب  وا  باوخ  سپ  دنک ، یم  تاقالم  هکئالم  اب  دور ، یم  رد  هب  شحور 

هدـنهد تراشب  ياه  باوخ  اما  دـش ، عطق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دـعب  یحو  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.تسه

.يربمغیپ زا  تسا  وزج  داتفه  زا  وزج  کی  تسار ، ياه  باوخ  تسا : دراو  رگید  ثیدح  رد 

يازجا زا  ءزج  داـتفه  رب  ناـمزلا  رخآ  رد  وا ، باوخ  نمؤم و  يأر  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نسح  ثیدـح  رد 
.تسا يربمغیپ 

باحصا اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دش ، یم  حبص  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
؟ تسا هدید  يا  هدنهد  تراشب  باوخ  یسک  ایآ  هک  تفگ  یم  دوخ 

درک لاؤس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  یصخش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
اْینُّدلا ِهویَْحلا  ِیف  يرُْشْبلا  ُمَُهل  َنوُقَّتَی  اُوناکَو  اُونَمآ  َنیِّذلَا  : » همیرک هیآ  نیا  ریسفت  زا 
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ایند یناگدنز  رد  تسه  تراشب  ار  ناشیا  دندوب ، راکزیهرپ  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  نآ  63 ؛] هیآ 64 -  سنوی /  « ] ِهَرِخالا ِیف  و 
دبای و یم  تراشب  نآ  هب  دـنیب و  یم  ایند  رد  نمؤم  هک  تسوکین  ياه  باوخ  ایند  یناگدـنز  تراشب  دومرف : ترـضح  .ترخآ  رد  و 

.دوش یم  داش 

مود نمؤم ، يارب  زا  ادـخ  تراـشب  لّوا  تسا : مسق  هس  رب  باوـخ  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نسح  ثیدـح  رد 
.ناشیرپ ياه  باوخ  موس  ناطیش ، ندیناسرت 

دوش یم  هدید  بش  لّوا  رد  هک  تسا  ییاه  باوخ  نآ  دوش ، یمن  رهاظ  شرثا  هک  غورد  ياه  باوخ  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
.درادن یلصا  و  نیطایش ، دنهد  یم  تروص  وا  دزن  هک  تسا  دنچ  یلایخ  اه  نآ  و  تسا ، دّرمتم  نیطایش  يالیتسا  تنطلس و  تقو  هک 

، رحس تقو  تسا  هکئالم  لوزن  تقو  نآ  هک  دوش ، یم  هدید  بش  رخآ  ثلث  رد  هک  تسا  دنچ  یباوخ  نآ  تسار ، ياه  باوخ  اما  و 
رکذ و زا  تسا  راوازـس  هچنآ  ای  وضو ، یب  ای  دشاب ، هدـیباوخ  بنج  هک  نآ  رگم  دـنک ، یمن  فلخت  دـشاب و  یم  تسار  باوخ  نآ  و 

لمع هب  رید  ای  دیآ ، یمن  لمع  هب  ای  شباوخ  دـشاب ، هدـیباوخ  تالاح  نیا  اب  رگا  هک  باوخ ، زا  شیپ  دـشاب  هدرواین  اج  هب  ادـخ ، دای 
.دیآ یم 

باوخ رد  ارم  هکره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا 
زا یکی  تروص  هب  هن  نم و  تروص  هب  دـش  دـناوت  یمن  لـثمتم  ناطیـش  هک  اریز  يرادـیب ، رد  تسا  هدـید  ارم  هک  تسا  ناـنچ  دـنیبب 

.تسا يربمغیپ  زا  ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  تسار ، ياه  باوخ  هک  یتسرد  هب  و  ناشیا ؛ صلاخ  نایعیش 

، تسا رتوگتسار  هکره  و  دوش ، یمن  غورد  نمؤم  باوخ  نامزلارخآ  رد  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
تسا هدرک  قلخ  سدق  ملاع  زا  ار  نمؤم  حور  یلاعت  هناحبس و  قح  نوچ  هک  تسا  نآ  ماقم ، نیا  قیقحت  .تسا و  رت  تسرد  شباوخ 

دراو رایـسب  ثیداحا  رد  هچنانچ  تسا ، هدوب  روشحم  ناشیا  اب  حاورا  ملاع  رد  تسا و  هداد  ایـصوا  ءایبنا و  حاورا  هب  یطاـبترا  ار  وا  و 
رد دندوب ، رگیدکی  يانشآ  ملاع  نآ  رد  هک  یحاورا  سپ  حاورا ، ملاع  رد  جوف  جوف  دندوب  عمتجم  ياهرکشل  حاورا ، هک  تسا  هدش 

رگیدکی زا  دنسانش و  یمن  ار  رگیدکی  زین  ملاع  نیا  رد  دنتـشاد  ترفن  ییادج و  ملاع  نآ  رد  هچنآ  دنوش و  یم  انـشآ  مه  ندب  ملاع 
هدینادرگ سوبحم  یناملظ  فیثک  ياه  ندب  نادنز  رد  ار  هسدقم  حاورا  نآ  هیهانتم  ریغ  حلاصم  بسح  هب  نوچ  و  دنیامن ، یم  ترفن 

يرود و سدق ، ملاع  زا  ار  وا  ببس  نیا  هب  دنا ، هتخاس  التبم  یناطیـش  تالایخ  یناسفن و  تاوهـش  ینامـسج و  تاقلعت  عاونا  هب  دنا و 
.هداد ور  یتلفغ 
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نیا هتخیوآ و  رد  یلعا  ءالم  هب  ناشیا  حاورا  دنا ، یهلا  هاگرد  نابرقم  هک  یعمج  تسا ، رایسب  فالتخا  باب  نیا  رد  ار  صاخـشا  اما 
ألم نایـسدق  اب  هتـسویپ  ناشیا  حاورا  دنروشحم و  مدرم  اب  ندب  هب  هکلب  تسا ، هتخادـنین  رود  ملاع  نآ  زا  ار  ناشیا  ینامـسج  تاقلعت 

حاورا رب  ماودلا  یلع  ینّابر  تاضافا  تسا و  زاین  زار و  لوغشم  ناشیا  اب  سدقلا  حور  هتسویپ  و  دنا ، هثداحم  هملاکم و  لوغشم  یلعا 
.تسا ضیاف  ناشیا 

یمن رطاـخ  هب  يزیچ  هّینَد ، تاذـل  هیناـف و  هأـشن  نیا  ریغ  هب  دـنا ، هدرک  شوـمارف  ار  ملاـع  نآ  لـکلاب  هک  ایقـشا ، زا  دنتـسه  یعمج  و 
داعم رما  رد  ار  ناربمغیپ  دننک و  یمن  رواب  ار  هأشن  نیا  ریغ  رگید  هأشن  تلالض ، تواقش و  ترثک  زا  ناشیا  زا  یعمج  یتح  دننارذگ ،

، دنا هتسب  ناشیا  رب  ار  تداعس  ریخ و  ياه  هار  دنا و  هدز  ناشیا  لد  شوگ و  هدید و  رب  رهم  ار  ناشیا  دنیامن ، یم  بیذکت 

دوخ هماّول  سفن  ماقم  رد  دنتشادنرب و  هیّلع  بتارم  لیصحت  زا  تسد  هیند ، قیالع  نیا  هب  ثبـشت  دوجو  اب  هک  دنتـسه  رگید  یعمج  و 
رـشب نایامنهار  ناظعاو و  اب  ینامز  دنونـش ، یم  تحیـصن  کلم  زا  یهاگ  دنهد و  یم  ناطیـش  هب  لد  شوگ و  یهاگ  دنا ، هتـشاد  ار 

، هبوت عرـضت و  بآ  هب  هاگ  دـنیالآ و  یم  ار  دوخ  هانگ ، ثول  هب  هاگ  دـنروجف ، قسف و  لوغـشم  سنا  نیطایـش  اب  ینامز  دـنروشحم و 
بانج زا  میظع  يدـُعب  تائیـس ، اطخ و  تاقّلعت و  لاغـشَا و  رابتعا  هب  ار  ناشیا  حور  نوچ  تعامج  نیا  و  دـنیامن ، یم  ریهطت  ار  دوخ 
لصاح یغارف  هلمجلا ، یف  یندب  لاغشَا  ار  سفن  هک  باوخ  تقو  رد  هدیسر ، مهب  تاومـس  هکئالم  همئا و  ایبنا و  تاجاحلا و  یـضاق 

دای هب  میدق  نایانشآ  ار  وا  هلمجلا  یف  دیدرگ ، دودسم  دش  یم  لخاد  وا  رب  یندب  رعاشم  ياه  هنزور  هار  زا  هک  هدساف  تالایخ  دش و 
نایـسدق نایناحور و  اب  دـیامن و  یم  جورع  ینعم  تروص و  نامـسآ  هب  دزادـنا و  یم  فالتخا  حرط  یناحور  ناتـسود  اب  دـیآ و  یم 

دوخ تاقلعت  ياوه  رد  زونه  تسا ، رضاح  شریمـض  رد  يرادیب  تالایخ  روص  زا  يا  هراپ  بش  لّوا  رد  نوچ  اما  ددرگ ، یم  نابزمه 
وا هلطاب  قیالع  تالایخ و  دنوش و  یم  یلوتـسم  وا  رب  نیطایـش  تلع ، نیا  هب  سپ  تسا ، صقان  ملاع  نآ  هب  شطبر  دـنک و  یم  زاورپ 
یم وحم  رتشیب  يرادـیب  تالایخ  شقن  دوش و  یم  رترود  بش  لّوا  زا  هچره  دـنروآ و  یم  وا  رظن  رد  نوگاـنوگ  ياـه  تروص  هب  ار 

اه و شهاوخ  اهاوه و  نیمز و  نامسآ و  نیب  ام  زا  دوش ، یم  رحس  تقو  نوچ  هک  نآ  ات  دوش ، یم  رتاسر  الاب  ملاع  هب  وا  زاورپ  دوش ،
دوش یم  فیعض  نیطایش  يالیتسا  هدیدرگ ، قیاف  نابرقم  تبحص  هب  یهلا  شرع  ریز  هب  هتفر و  رد  هب  نیگنر  ياه  تنیز 
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ناینج نیطایش و  رکاسع  ندرک  رود  ناگدوبر و  تلفغ  باوخ  ندرک  رادیب  نالفاغ و  هیبنت  يارب  ار  ینامـسآ  هکئالم  ینّابر ، فطل  و 
زامن يارب  ار  ناشیا  دوش و  یم  ضیاف  نانمؤم  حاورا  رب  یناحبس  تاضافا  ینامحر و  ياه  باوخ  تقو  نآ  رد  اذهل  دتـسرف ، یم  ورف 
تقو نآ  رد  ار  بش  زامن  ببـس ، نیا  هب  دـننک و  یم  رادـیب  دـنا ، هدرک  تلفغ  هب  زور  رد  هچنآ  ینامیـشپ  هبوت و  يراز و  عّرـضت و  و 

.دنا هتخاس  ررقم 

: تسا نآ  شنومـضم  لصاح  دـنا ، هداتـسرف  شنأش  رد  هیآ 6 ] لـّمزم /  « ] ًـالِیق ُمَْوقَاَو  ًأْـطَو  ُّدَـشَا  َیِه  ِلـْیَّللا  َهَئِـشان  َّنِا  : » همیرک هیآ  و 
یهز سپ  .تـسا  رت  تـسرد  نآ  رد  راـتفگ  تـسا و  رتـشیب  نآ  رد  ناـبز  اــب  لد  تقفاوـم  دوـش ، یم  ماــجنا  بـش  رد  هـک  یتداــبع 

یناطیش سواسو  عفد  رب  ار  یناحور  هکئالم  دسانشب و  ار  هزادنا  یب  ياه  تمعن  نآ  هزادنا  دنادب و  ار  تقو  نآ  ردق  هک  يدنمتداعس 
رای

مود تمسق 

نآ رد  و  دناسر ، دوخ  راگدرورپ  تحاس  هب  هدینادرگ ، كاپ  هّینَد  تاقلعت  یگدولآ  زا  ار  دوخ  سدـقم  حور  دـنادرگ و  دوخ  روای  و 
دنادب و ار  دوخ  ردق  يردق  دـنادرگ و  ناشیا  زاوآ  مه  ار  دوخ  زاین ، یب  دـنوادخ  اب  تسا  نابرقم  زاین  زار و  ماگنه  هک  كرابم  تقو 

سوبحم قیـالع  سفق  رد  ار  یـشرع  ریاـط  نآ  دنـشورفن و  مک  ياـهب  هب  ار  سدـق  رهوج  نآ  دروآ و  داـی  هب  ار  دوـخ  لـصا  یکدـنا 
همه ام و  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  َنِیِلفاـْغلا ؛ ِمَْون  ِهِیْبنَِتلَو  َنِیبَّرَقُْملا  کـِلاسَم  ِكُولُِـسل  َنِینِمْؤُْملا  َِرئاـسَو  یلاـعَت  ُهَّللا  اَـنَّقَفَو  ، » دـنادرگن

«. درادب قفوم  تلفغ  باوخ  زا  يرادیب  نابرقم و  ار  ندومیپ  رد  ار  نانمؤم 

شیپ رد  باوخ  تقو  رد  يویند  ياه  تنیز  ناولا و  ياـه  هشیـش  ینامـسج و  ياـه  قلعت  گـنراگنر  ياـه  هدرپ  نیا  نوچ  هک  نادـب 
هب اهزیچ  باوخ ، رد  اذـهل  تسا  هتخیمآ  تـالایخ  نیا  اـب  شتریـصب  زاـب  هیِّلِع ، بتارم  هب  جورع  دوجو  اـب  و  تسا ، هتخیوآ  لد  هدـید 

ایبنا نانخس  یهلا و  مالک  رد  هک  تسه  اه  تروص  اه و  لکش  تابسانم ، رابتعا  هب  ار  يزیچ  ره  دوش و  یم  هدید  رگید  ياه  تروص 
زا ار  دوخ  ناشیا  نوچ  دـنا ، هدز  لثم  اه  نآ  هب  رورغ ، يارـس  ناـسوبحم  فؤم  ياـه  تریـصب  فیعـض و  ياـه  لـقع  يارب  ایـصوا  و 

هچنانچ دنیامن ، یم  ناشیا  هب  تاسوسحم  هماج  رد  ار  تالوقعم  اذهل  تسا ، تاسوسحم  رب  ناشیا  رادم  دنا ، هتخاس  لوزعم  تالوقعم 
، تسا هدنـشک  رهز  شنایم  رد  دوش و  یم  هتفیرف  نآ  هب  نادان  لفط  دراد و  وکین  لاخ  طـخ و  هک  تسا  راـم  دـننام  اـیند  دـنا : هدومرف 

تسا بآ  هب  نیمز  يزبس  هچنانچ  و  تساه ، ندب  تایح  ثعاب  هک  بآ  هب  دنا  هدرک  هیبشت  تساه  لد  تایح  ثعاب  هک  ملع ، هچنانچ 
، تسا ملع  هب  اه  لد  يزبس  رس 
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تملظ ملع ، دنک و  یم  فرطرب  ار  رهاظ  ياه  یکیرات  رون ، اریز  دـنا ، هدرک  هیبشت  غارچ  باتفآ و  رون  هب  رگید  راب  ار  ملع  هچنانچ  و 
نوحشم لاثما  نیا  هب  ایصوا  ایبنا و  یلاعت و  قح  مالک  .دنک  یم  لیاز  ار  تالالض  تالاهج و  ياه  تریح  تاهبش و  كوکش و  ياه 

یم هدومن  تروص ، هب  زیچ  ره  ناشیا ، تریصب  فعض  رابتعا  هب  زین  باوخ  ملاع  رد  اذهل  دش ، روکذم  هک  تسا  نامه  شّرس  تسا و 
یم لقتنم  تروص  يذ  هب  اه  تروص  نآ  زا  هک  تسا  نآ  هدـننک  ریبعت  راـک  دـشاب و  یم  ریبعت  هب  جاـتحم  باوخ  ببـس  نیا  هب  دوش ،
نیا هک  دناد  یم  ربعم  تسا ، هدش  هدولآ  هلضف  هب  شتـسد  ای  تسا  هداتفا  هلـضف  نایم  رد  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  یـسک  هچنانچ  دوش ؛

هک دنیب  یم  ای  دیآ  یم  وا  تسد  هب  یلام  هک  دناد  یم  تسا ، رت  هدیدنگ  هفیج ، هلـضف و  زا  هاگآ  مدرم  شیپ  رد  هک  تسایند  تروص 
میظع و تسا  یملع  نیا  دهد و  یم  ور  ار  وا  یملع  تسا ، بآ  نایم  رد  هک  دنیب  یم  ای  دنک ؛ یم  وا  هب  ور  یلام  دش ، وا  هجوتم  يرام 

.دوب باوخ  ریبعت  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هزجعم  و  تسا ؛ ایصوا  ایبنا و  صوصخم 

ادخ رگا  تسا ، رطاخ  رد  هک  رگید  بتک  رد  هَّللا  ءاش  نا  درادن ، نیا  شیاجنگ  هلاسر  نیا  هک  تسه  یطـسب  جاتحم  ماقم  نیا  قیقحت 
.دوش روکذم  لماک  هجو  رب  دهاوخ 

يارب باوخ  ریبعت  منیب و  یم  یباوخ  هک  تسا  رایـسب  : دومرف هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.دوش یم  عقاو  منک  یم  ریبعت  هک  وحن  نامه  هب  باوخ  و  منک ، یم  دوخ 

نوتس هک  دید  باوخ  دوب ، رفس  رد  شرهوش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نامز  رد  ینز  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
هب شرهوش  رگید  راب  .دـش  نانچ  سپ  .تمالـس  هب  دـیآ  یم  ترهوش  دومرف : ترـضح  .درک  ضرع  ترـضح  هب  ، تسکـش شا  هناخ 

نینچ وا  تفر  رفـس  هب  شرهوش  رگید  هبترم  زاـب  دـمآ ، شرهوش  و  دومرف ، ریبـعت  نینچ  ترـضح  دـید ، یباوخ  نوچ  وا  تفر و  رفس 
نآ هب  ربـخ  نیا  .دـش  ناـنچ  دریم ، یم  ترهوـش  هک  تفگ  وا  و  درک ، لـقن  ار  باوـخ  نیا  دروـخرب و  یموـش  درم  هـب  دـید ، یباوـخ 

؟ درکن وا  يارب  باوخ  ریبعت  ارچ  دومرف : دیسر ، ترضح 

نیمز و نایم  رد  نمؤم  باوخ  دومرف : یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  زا 
وحن نآ  هب  سپ  دنک ، ریبعت  وا  يارب  يرگید  ای  دنک  ریبعت  دوخ  يارب  ار  نآ  دوخ  هک  نآ  ات  دـنک ، یم  زاورپ  شرـس  يالاب  رب  نامـسآ 

.دشاب لقاع  هک  یصخش  يارب  رگم  دینکم  لقن  ار  دوخ  باوخ  سپ  .دوش  یم  عقاو  دندرک  ریبعت  هک 
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دـسح و زا  دـشاب  یلاـخ  هک  ینمؤم  يارب  رگم  درک  دـیاب  یمن  لـقن  ار  باوخ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
.نایغط توادع و 

هدیبات مرس  رب  باتفآ  هک  مدید  باوخ  تفگ : دمآ ، مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  نسح  ثیدح  رد 
هطوغ قح  نید  رد  تفرگ  یم  ارف  ار  وت  همه  رگا  دیـسر ؛ دـهاوخ  وت  هب  یلماش  نید  یعطاس و  رون  دومرف : ترـضح  .مندـب  رب  هن  دوب 

هک دندوب  هاشداپ  وت  ناردپ  زا  کی  مادک  دومرف : ترضح  .دننک  یم  لیوأت  یهاشداپ  هب  نارگید  هک  تفگ  صخش  نآ  .يدروخ  یم 
!؟ یناسر یم  مه  هب  تشهب  دیما  نآ  هب  هک  قح  نید  زا  تسا  رتهب  یهاشداپ  مادک  و  ینک !؟ یم  لایخ  نیا  وت 

، مدش يا  هناخ  لخاد  هک  مدید  باوخ  درک : ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ملـسم  نب  دّـمحم  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  تیاور  رد 
ياه تخر  دش و  دهاوخ  علطم  تنز  درک ، یهاوخ  هعتم  دومرف : ترضح  .تخیر  نم  رس  رب  تسکش و  يرایسب  ناکدرگ  دمآ و  منز 

هک تفگ  ملـسم  نب  دّـمحم  .تسا  هماج  هلزنم  هب  ناکدرگ  تسوپ  هک  اریز  درک ، دـهاوخ  هراپ  هراـپ  تندـب  رب  یـشاب  هدیـشوپ  هک  ون 
هب مدیبلط و  ار  وا  تشذگ ، يرتخد  متسشن  هناخ  رد  رب  مدرک ، رب  رد  مدیشوپ  یم  اهدیع  رد  هک  ون  ياه  تخر  دش  هعمج  حبص  نوچ 

هراپ هراپ  ار  ماون  ياه  تخر  مدـنام ، هناخ  رد  نم  تخیرگ و  رتخد  نآ  اـم و  رـس  رب  دـمآ  دـش ، علطم  منز  مدرک ، هعتم  مدرب و  هناـخ 
.درک

هک متـشاد  يداماد  مسرت ، یم  رایـسب  مدـید و  یباوخ  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  رگید  صخـش  تسا : لوقنم 
زا ماش و  حبص و  ره  شکب  گرم  راظتنا  دومرف : ترضح  .مریمب  مسرت  یم  درک و  نم  ندرگ  رد  تسد  هک  مدید  باوخ  تسا ، هدرم 

.نیـسح تفگ : تشاد ؟ مان  هچ  وت  داماد  هک  وگب  تسا ، رمع  لوط  تمالع  ناگدـنز ، اب  ناگدرم  هقناـعم  اـما  شاـبم ، نازیرگ  گرم 
دنک یم  باوخ  رد  ترـضح  نآ  مان  مه  اب  هقناعم  هکره  هک  اریز  دش ، دهاوخ  بیـصن  ار  وت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  : دومرف

.دبای یم  ترضح  نآ  ترایز  قیفوت 

صخش .ددرگ و  نمیا  دشاب  ناسرت  رگا  تسا ، مرح  رد  هک  دنیبب  باوخ  رد  هکره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
یم نهآ  رگا  دومرف : .هن  تفگ : دوب ؟ شرـس  رب  نهآ  دومرف : .متـشاد  تسد  رد  هزین  بوـچ  هک  مدـید  باوـخ  هک  درک  ضرع  رگید 

يرسپ ار  وت  ادخ  تشاد 
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دنب دـنچ  هزین  نآ  دندیـسرپ : نآ  زا  دـعب  دـندرک ، ربـص  یتعاـس  سپ  .داد  دـهاوخ  يرتـخد  وت  هب  ادـخ  تشادـن  نهآ  نوچ  داد ؛ یم 
هب ار  ثیدـح  نیا  نم  هک  دـیوگ  یم  ییحی  نب  دّـمحم  .دـناسر  یهاوـخ  مه  هب  رتـخد  هدزاود  دوـمرف : .دـنب  هدزاود  مـتفگ : تـشاد ؟

.مراد هلاخ  هدزای  میاهرتخد و  نآ  زا  یکی  دنزرف  نم  هک  تفگ  وا  مدرک ، لقن  یصخش 

ود نایم  رد  هک  ، مدید باوخ  رد  ار  نیطقی  نب  یلع  يالوم  بشید  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
.دمآ دهاوخ  رد  قح  نید  هب  هک  مدرک  ریبعت  نینچ  دوب ، يدیفس  شمشچ 

رد هشیـش  هدفه  هک  مدید  باوخ  رد  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تمدـخ  هب  مداخ ، رـسای  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
تیب لها  زا  یصخش  دیاب  یم  تسا ، تسار  تباوخ  رگا  دومرف : ترضح  .تسکش  اه  هشیش  داتفا و  سفق  نآ  هاگان  دوب ، یسفق  نایم 
هدفه زا  دعب  درک و  جورخ  ایارـسلاوبا ، اب  هفوک  رد  میهاربا  نب  دّمحم  سپ  .دریمب  نآ  زا  دعب  دوش ، هاشداپ  زور  هدفه  نم  ناشیوخ  و 

.درم زور 

نم تسد  هب  ریـش  زا  یحدق  هک  مدـید  باوخ  رد  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.ملع هب  دومرف : دیدومن ؟ ریبعت  زیچ  هچ  هب  هک  دندیسرپ  .دمآ  یم  نوریب  میاه  نخان  نایم  زا  مدید  هک  مدروخ  ردق  نآ  دنداد و 

نوریب هفوک  رهش  زا  هک  مدید  باوخ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
داد و یم  تکرح  تشاد و  تسد  رد  يریـشمش  دوب و  راوس  یبوچ  بسا  رب  هک  مدـید  یـصخش  اجنآ  رد  و  یفورعم ، عضوم  هب  متفر 
زا ار  یـصخش  بیرف ، هب  یهاوخ  یم  وت  هک  دـنک  یم  نیا  رب  تلـالد  دوـمرف : ترـضح  .مدیـسرت  یم  مدرک و  یم  هدـهاشم  ار  وا  نم 

میظع ملع  ادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  هک  تفگ  صخش  نآ  .نکم  نینچ  روآ ، دای  هب  ار  گرم  سرتب و  ادخ  زا  يروآرب ، دوخ  يزور 
، مراد يا  هعرزم  تفگ : دمآ ، نم  دزن  هب  مناگیاسمه  زا  یصخش  هک  یتسرد  هب  يا ، هدرک  ذخا  شندعم  زا  ار  ملع  تسا و  هداد  وت  هب 
وا زا  ینازرا  رایـسب  تمیق  هب  هک  مدـینارذگ  رطاـخ  رد  درادـن  نم  ریغ  رگید  يرتـشم  هک  مدـید  نوچ  نم  .مشورفب  مهاوخ  یم  وت  هب 

.مرخب
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رایسب باوخ  تمذم  يرادیب و  بادآ  : مهد لصف 

.تسا هورکم  نتفخ  زامن  زا  دعب  ندرک  تبحص  نتفگ و  نخس  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

نآرق ندرک ، بش  زامن  رد  زیچ : هس  رد  رگم  تسین  بوخ  نتشاد  يرادیب  بش  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنرب شرهوش  هناخ  هب  هک  یسورع  يارب  و  ملع ، بلط  رد  نآ و  رد  ندناوخ 

، دشاب هتـشاد  یـسک  نتـشک  دصق  هک  یـسک  دنور : یمن  باوخ  هب  هک  دنا  سک  جـنپ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هتفگ رایسب  ناتهب  غورد و  مدرم  نایم  رد  هک  یسک  و  دنک ، دامتعا  وا  رب  هک  دشاب  هتشادن  ینیما  دشاب و  هتـشاد  رایـسب  لام  هک  یـسک 

.دوش و ادج  وا  زا  هک  دسرت  دهاوخ و  ار  بوبحم  هک  یـسک  و  دشاب ، هتـشادن  لام  دنهاوخ و  وا  زا  يرایـسب  لام  هک  یـسک  و  دـشاب ،
هک اریز  دننک ، یم  رایـسب  تلفغ  باوخ  هک  ار  یمدرم  دشاب  یّهبنت  نیا  هک  تسا  نکمم  دومرف : یم  ناوضرلا » همحرلا و  هیلع   » مردـپ

هیامرـس تسا ، سک  نیا  نتـشک  یپ  رد  هتـسویپ  تسا و  ینوردنا  نمـشد  هک  دـشاب  دوخ  هراما  سفن  نتـشک  یپ  رد  دـیاب  سک  همه 
غورد و  اه ، نآ  تراغ  رب  دنا  هدرک  قافتا  همه  تاوهـش  اهاوه و  ناطیـش و  سفن و  درادن ، ینیما  دراد  سک  نیا  هک  تاعاط  نامیا و 

نوچ و  دنا ، هدرکن  لیـصحت  دیاب ، هچنآ  دنهاوخ و  یم  رایـسب  یگدنب  تاعاط و  سک  همه  زا  و  سکره ، تسا  هتفگ  رایـسب  ناتهب  و 
هنوگچ دشاب  وا  رد  يرادیب  بابـسا  همه  نیا  هک  یـسک  سپ  دنهد ، یم  تسد  زا  ار  وا  برق  تلفغ ، باوخ  هب  دنراد و  یبوبحم  ادخ 

!؟ دنک باوخ 

.دنک یم  باوخ  اه  بش  دنک ، یم  یهلا  تبحم  ياعّدا  هک  یسک  زا  مراد  بجع  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

زیچ راهچ  تسا : لوقنم  .دنکب  باوخ  مک  هک  دیاب  دسرت ، ادخ  باذع  نوخیبش  زا  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.يرامیب ینمشد و  باوخ و  شتآ و  تسا : رایسب  شمک  هک  تسا 

رایسب باوخ  بش ، رد  هک  راهنیز  تفگ : یم  وا  هب  نامیلس  ترضح  ردام  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنک یم  ریقف  تمایق  رد  ار  یمدآ  بش ، باوخ  يرایسب  هک  نکم 
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ندرک هدنخ  دشاب ، هدیشک  يرادیب  هک  نآ  یب  ندرک  باوخ  دراد : یم  نمشد  ادخ  ار  زیچ  هس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.ندروخ يزیچ  يریس  اب  و  یبجعت ، یب 

تبحم نانز و  تبحم  ماعط و  تبحم  تسایر و  تبحم  ایند و  تبحم  هب  دوب : زیچ  شـش  هب  دـندرک  ار  ادـخ  هک  یتیـصعم  لّوا  دومرف :
.تحار تبحم  باوخ و 

قلح رد  هک  تسه  یقوعل  دشک ، یم  مدرم  ياه  هدید  رد  هک  تسه  يا  همرس  ار  ناطیش  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.تسا ربکت  شطوعس  تسا و  غورد  شقوعل  تسا و  یکنیپ  شا  همرس  دناکچ ، یم  مدرم  ینیب  رد  هک  تسه  یطوعس  دنک ، یم  مدرم 

.یهاشداپ یتسم  باوخ و  یتسم  لام و  یتسم  بارش و  یتسم  تسا : راهچ  یتسم  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ار دوخ  ناگدنب  زا  کی  مادک  اراگدرورپ ! درک : تاجانم  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دناسر یم  بش  هب  تلاطب ، هب  ار  زور  تسا و  هداتفا  رادرم  دننام  حابص  ات  بش  هک  یسک  نآ  دیسر : باطخ  يراد ؟ یم  نمشد 

یمن هدید  زا  رتمک  ادخ  رکش  ندب ، رد  يوضع  چیه  هک  هدم  تداع  باوخ  هب  ار  دوخ  هدید  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا 
.دنک

، باوخ يرایسب  دومرف : .ار  ندوب  غراف  يرایسب  ندرک و  باوخ  يرایسب  دراد  یم  نمـشد  ادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
اه نآ  يایحا  صوصخم  هک  ییاه  بش  ریغ  رد  تسا و  مومذـم  مه  ندیـشک  يرادـیب  يرایـسب  هک  نادـب  درب و  یم  ار  ترخآ  ایند و 

.دراد تهارک  ندوب  رادیب  بش  مامت  تسا ، هدش  دراو 

باوخ و رد  هک  نادب  .درک  دـیابن  عیاض  ار  نآ  قح  يرادـیب  يرایـسب  هب  تسه ، یقح  یمدآ  رب  ار  هدـید  تسا : هدـش  دراو  رابخا  رد 
، دراد تهارک  نتسشن  ندیباوخ و  باتفآ  هب  ور  يرادیب 

نتـسشن باتفآ  هب  ور  هک  دـنک ، باتفآ  هب  ار  تشپ  دنیـشن ، باتفآ  رد  هک  یـسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هچنانچ 
.دنک یم  رهاظ  ار  یناهنپ  ياهدرد 

، دـنک یم  هنهک  ار  هماـج  و  دـنک ، یم  ریغتم  ار  ور  تسا و  راـخب  ناـجیه  ثروم  هک  دـینکم  باـتفآ  هب  ور  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دروآ یم  روهظ  هب  ار  ینوردنا  ياهدرد 

نآ دنک ، یم  ریغتم  ار  گنر  تسا : تلصخ  راهچ  باتفآ  رد  تسا : لوقنم  ربتعم  دنس  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
.دوش یم  اهدرد  ثعاب  دنک و  یم  هنهک  ار  هماج  دنک و  یم  وبدب  ار  سک 
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ءالخلا تیب  بادآ  : مهدزای لصف 

دیوگب و هَّللا  مسب  و  تسا ، رتهب  دریگ  رس  رب  يزیچ  همامع  يالاب  رد  رگا  و  دناشوپب ، ار  رس  دوش  ءالخلا  تیب  لخاد  هک  دهاوخ  نوچ 
رگید و  ِمیِجَّرلا ؛» ِناْطیَّشلا  ِسِجَّنلا  ِسْجِّرلا  ِِثبْخُْملا  ِثِیبَْخلا  َنِم  َِکبُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » ناونع نیا  هب  دـناوخب  اـعد  نیا 

َنِم ِنَع  یّ ُُهفِرْصَت  امِیف  َنیِرِکاّشلا  َنِم  ََکل  ِیْنلَعْجاَو  ٍباسِح ، ِْریَِغب  ًاحْرَس  يذَْالا  ِنَع  یّ ْجِرْخَا  ِّبَر  ُهَّللا ، َِّالا  َهِلا  الَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دیوگب
َْنَیبَو ِیْنَیب  ْلُحَو  ًاِملاس ، اْهنِم  ِینْجِرْخَاَو  ِهَعُْقْبلا ، ِهِذه  ِیف  ام  ِّرَش  ْنِم  ِینْمِـصْعَا  ُدْمَْحلا  ََکل  ُتْکَلَه ، ِنَع  یّ ُهَتْـسَبَحَْول  يِذَّلا  ِّمَْغلا  وَا  يذَْالا 

شتروع نوچ  .تسا  هدیـسرن  رظن  هب  شثیدح  و  روهـشم ، رب  انب  دراد  مدقم  ار  پچ  ياپ  دوش  لخاد  نوچ  و  ِمیِجَّرلا ؛» ِناْطیَّشلا  ِهَعاط 
ِنَع یّ ْبَهْذا  َّمُهَّللَا  : » دیوگب دنیشنب ، تسرد  نوچ  و  دتفین ؛ وا  تروع  هب  شرظن  دهن و  مهرب  مشچ  ناطیش  ات  دیوگب ، ِهَّللا  ِمِْسب  دوش  زاب 

هداشگ ار  تسار  ياپ  دـنک و  پچ  ياـپ  رب  هیکت  هک  تسا  ّتنـس  هک  دـنا  هتفگ  یعمج  و  َنیِرِّهَطَتُْملا ،» َنِم  ِیْنلَعْجاَو  يذَـْالاَو  يذَْـغلا 
: دناوخب اعد  نیا  ًاقلطم  دنا ، هتفگ  یـضعب  و  دیآ ، نوریب  يراوشد  هب  لوب  ای  طیاغ  نوچ  تسا و  هدیـسرن  رظن  هب  شدنتـسم  و  دراذگ ،

«. ٍهَِیفاع ِیف  ًاثِیبَخ  یِّنِم  ُهْجِرْخأَف  ٍهَِیفاع  ِیف  ِیَط  ًابّ ِهِینَتْمَعْطَا  امَک  َّمُهَّللَا  »

دوخ ثدح  هب  رظن  هک  ءالخلا  تیب  رد  دزادـنا  یم  ریز  هب  ار  وا  رـس  هک  تسا  لکوم  يا  هتـشرف  يا  هدـنب  ره  رب  هک  تسا  ثیدـح  رد 
یم اه  نآ  یگزیکاپ  یبوخ و  رد  رایسب  یعس  هک  تسا  وت  ياه  شروخ  تبقاع  نیا  مدآ ! دنزرف  يا  دیوگ : یم  هتـشرف  نآ  سپ  دنک !
اعد نیا  هدـنب  لاح  نیا  رد  هک  تسا  نآ  راوازـس  سپ  .دیـسر  اـجک  هب  تبقاـع  يدـناسر و  مه  هب  اـجک  زا  هک  نک  رکف  سپ  يدرک ،
َْملَو ًاروُهَط  َءاْملا  َلَعَج  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  دـیوگب : دـتفا  اجنتـسا  بآ  هب  شرظن  نوچ  َمارَْحلا ،» یْنبِّنَجَو  َلالَْحلا  َیْنقُزْرا  َّمُهَّللَا  : » دـناوخب

ای َْکنِم  یُنبِّرَُّقی  اِمل  ینْقِّفَوَو  ِراّنلا  یَلَع  یْنمِّرَحَو  یتَرْوَع  ُْرتْساَو  یِجْرَف  ْنِّصَح  َّمُهَّللَا  دیوگب : دنک  اجنتـسا  دهاوخ  نوچ  و  ًاسَِجن ؛ ُْهلَعْجَی 
يْولَْبلا َنِم  ینافاعَو  یبارَشَو  یماعَط  ِینَأَّنَه  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب دلامب و  شمکش  رب  تسد  دزیخرب ، نوچ  و  ِمارْکِالاَو ؛ ِلالَْجلاَذ 

ینَفَّرَع يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب دلامب و  شمکش  رب  تسد  و  روهشم ، رب  انب  دراد ، مدقم  ار  تسار  ياپ  دیآ  نوریب  دهاوخ  نوچ  و   ؛
ْنِم اَهلای  ُهاذَا  یّنَع  َجَرْخَاَو  ُهَتَُّوق  يدَسَج  یف  یْقبَاَو  ُهَتََّذل 
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زا دـعب  هک  تسا  ّتنـس  .تسا  هدـش  دراو  هبترم  هس  ٍهَمِْعن  نِم  اَهلای  ثیدـح  بتک  زا  یـضعب  رد  و  اهَرْدَـق ؛» َنوُرِداـْقلا  ُرِدـْقَی  ـال  ٍهَمِْعن 
کیدزن ار  پچ  تسد  نایم  تشگنا  هک  تسا  نآ  اربتسا  قیرط  .دنناد  یم  بجاو  ار  اربتـسا  یـضعب  .دنک  اربتـسا  لوب ، تارطق  عاطقنا 

يالاب رب  ار  نیهم  تشگنا  دراذگ ، رَکَذ  ریز  هب  ار  تداهـش  تشگنا  سپ  هبترم ، هس  نیتیـصخ  ریز  ات  دشکب  توق  هب  هتـشاذگ ، دـعقم 
ّتنـس .درادـن و  يدنتـسم  نیا  و  دراشفب ؛ هبترم ، هس  ار  رَکَذ  رـس  هک  دـنا ، هتفگ  املع  رثکا  هبترم ، هس  رَکَذ  رـس  ات  دـشکب  توق  هب  نآ 

.تسا هورکم  ءالخلا  تیب  رد  نتسشن  رایسب  .دنک  یم  ریساوب  عفد  هک  ندرک  درس  بآ  هب  اجنتسا  تسا 

یم ریـساوب  ثعاب  ألخلا  تیب  رد  نتـسشن  رایـسب  هک  دنتـشون  اـهألخلا  تیب  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ناـمقل  ترـضح  هک  تسا  لوقنم 
زا دندمآ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  هّنجا  اریز  تسا ، هورکم  ندرک  نیگرس  ناوختسا و  هب  اجنتـسا  دوش ،

نیا هب  داد ، رارق  ناشیا  تاناویح  يارب  ار  نیگرـس  ناشیا و  يارب  ار  ناوختـسا  ترـضح  .دندیبلط  یماعط  دوخ  تاناویح  دوخ و  يارب 
.دراد دیدش  تهارک  نان ، ًاصوصخ  ندرک  تاموعطم  ریاس  هب  اجنتسا  نینچمه  تسین و  بوخ  ندرک  كاپ  ار  ناوختسا  ببس 

مهیلع همئا  ای  ناربمغیپ  مان  ای  ادخ  مان  ای  نآرق  نآ  رد  هک  يا  هتشون  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  لثم  مرتحم  ياهزیچ  هب  اجنتـسا 
ًاقلطم ندرک  تسار  تسد  هب  اجنتسا  .دوش  یم  رفاک  دنک  فافختسا  هجو  رب  رگا  و  تسا ؛ مارح  دشاب ، هدوب  هقف  ای  ثیدح  ای  مالـسلا 

هدرک قاحلا  .دـشاب و  ادـخ  مسا  نآ  رد  هک  دـشاب  يرتشگنا  نآ  رد  هک  یتروص  رد  تسا  هورکم  مه  پچ  تسد  هب  و  تسا ، هورکم 
تیب هب  ندرب  دوخ  اب  تسا  هورکم  .دنـشاب و  هدنک  ناشیا  مان  دصق  هب  هاگره  ار ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئاو  ایبنا  امـسا  املع ، دنا 
هرقن ندرب  دوخ  اب  نینچمه  اـعد و  ذـیوعت و  نآرق و  ندرب  دوخ  اـب  نینچمه  دـشابن و  تشگنا  رد  دـنچ  ره  ار  يرتشگنا  نینچ  ـألخلا 

.دوش یم  ناهد  دنگ  ثعاب  هک  ألخلا  تیب  رد  ندرک  كاوسم  تسا  هورکم  .دشاب و  هسیک  رد  هک  نآ  رگم  راد ، هکس 

یم نذؤم  هچنآ  ندرک و  یهلا  دـمح  یـسرکلاهیآ و  هررقم و  ياـهاعد  ادـخ و  رکذ  هب  رگم  لاـح  نآ  رد  نتفگ  فرح  تسا  هورکم 
.نتفگ نآ  یپ  زا  دیوگ 

زا ار  وت  هک  درذگ ، یم  نم  رب  دنچ  یتلاح  تفگ : دوخ  دنوادخ  اب  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  تسا  لوقنم  هچنانچ 
! یسوم يا  دومرف : .منک  دای  ار  وت  لاوحا ، نآ  رد  هک  مناد  یم  رت  گرزب  نآ 
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هیلع هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  مسا  رگا  ای  مالـس ، ّدر  تسا  بجاو  .تسوکین و  لاح  همه  رد  نم  دای  هک  نک  دای  ارم  لاح  همه  رد 
.دتسرفب تاولص  دیوگب ، دمح  دنک ، هسطع  رگا  هک  تسا  ّتنس  .یعمج و  لوق  ربانب  دتسرفب  تاولص  دونشب ، ار  ملسو  هلآو 

، درک دناوتن  مالعا  ندز  تسد  هراشا و  هب  دوش ، توف  ندـمآ  نوریب  ات  هک  دـسرت  دـشاب و  هتـشاد  یـسک  اب  يراک  رگا  هک  تسا  زیاج 
.دیوگب نخس 

لوب و لاح  رد  ندـیماشآ  ندروخ و  تسا  هورکم  .دوشن و  هدروآرب  شتجاـح  دـیوگب  نخـس  ءـالخلا  تیب  رد  هکره  تسا : لوقنم  و 
.دوشن تفای  رگید  بآ  هک  نآ  رگم  تساجن ، ریغ  هب  دشاب  هدش  ریغتم  شیوب  هک  ندرک  یبآ  هب  اجنتسا  و  طیاغ ،

تسا هدش  یهن  هک  ییاه  ناکم  عاضوا و  لاوحا و  نایب  رد  : مهدزاود لصف 

یلاـفطا هن  درک ، دـناوت  وا  یطو  هک  يزینک  زا  هن  و  دوخ ، هعتم  نز و  زا  هن  دـناشوپب ، مرتحم  رظاـن  زا  ار  دوخ  تروع  هک  تسا  بجاو 
ای دناشوپب  ار  ندب  مامت  هک  تسا  ّتنس  .تسا  نز  جرف  ُربُد و  نیتیصخ و  رَکَذ و  تروع ، .تاناویح و  ریاس  دنـشاب و  هتـشادن  زیمت  هک 

تسا مارح  هک  دننآرب  املع  رثکا  و  دنیبن ، ار  وا  هثج  یسک  هک  دوش  رود  دشاب ، ارحص  رد  رگا  .يوک و  ای  هناخ  رد  دوش  ناهنپ  هک  نآ 
هچنانچ تسا ، بانتجا  طوحا  و  انب ؛ رد  هاوخ  دشاب ، ارحـص  رد  هاوخ  طیاغ ، لوب و  تلاح  رد  ندرک  هلبق  هب  تشپ  ندرک و  هلبق  هب  ور 
لالجا میظعت و  يارب  زا  دیآ و  شرطاخ  هب  سپ  یـشومارف  يور  زا  دـنک  لوب  هلبق  ربارب  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 

.دزرمایب ار  وا  یلاعت  قح  هک  نآ  رگم  دزیخنرب  اجنآ  زا  رگید ، بناج  هب  ددرگب  هلبق 

تسا نآ  طوحا  .دنکب و  برغم  ای  قرشم  هب  ور  هک  تسا  ّتنـس  دنکن ، هلبق  هب  تشپ  ور و  زین  اجنتـسا  تلاح  رد  هک  تسا  نآ  طوحا 
دنک عمج  رطاخ  ات  هلبق  تفرعم  رد  دنک  یعـس  دنادن ، ار  هلبق  رگا  هک  تسا  نآ  طوحا  .دنک  بانتجا  زین  برغم  قرـشم و  نیبام  زا  هک 

تسا ّتنس  .تسا  رتهب  دنک  هلبق  هب  تشپ  رگا  تروص  نیا  رد  و  تسین ، یکاب  دشاب  رذعتم  رگا  تسا و  هدرکن  هلبق  هب  تشپ  ور و  هک 
عمج رطاخ  ات  دورب  دشاب  هتشاد  رایسب  كاخ  هک  ییاج  ای  يدنلب  ياج  رب  لوب  تهج  زا  هک 
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یم لوب  زارتحا  رتشیب  سک  همه  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  هچنانچ  دنک ؛ یمن  حشرت  وا  هب  هک  دشاب 
حـشرت لوب  ادابم  هک  دوب  رایـسب  مرن  كاخ  هک  ییاج  ای  دنتفر ، یم  يدـنلب  ياج  هب  دـندرک  یم  لوب  هدارا  هاگره  هک  نآ  ات  دـندرک ،

.دنک

هورکم ندرک  لوب  بآ  رد  .تسا و  یقلخ  جـک  زا  لوب و  ندرمـش  لهـس  زا  ربق ، باذـع  رتشیب  تسا : هدـش  دراو  رایـسب  ثیداـحا  رد 
.تسا رتدب  ندرک  لوب  هداتسیا ، بآ  رد  و  تسا ،

.ناور بآ  رد  ندرک  لوب  زیوجت  تسا ، هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 

.تسا یـشومارف  هبلغ  یگناوید و  ثروم  دوش ، یم  نیطایـش  هّنجا و  طلـست  ثعاب  ندرک  لوب  هداتـسیا  بآ  رد  هک  تسا  هدش  دراو  و 
هورکم ندرک  هداتـسیا  مه  ار  طـیاغ  هکلب  تسا ، هورکم  ندرک  لوـب  هداتـسیا  دـنکن و  بآ  ناـیم  رد  مه  ار  طـیاغ  هک  تسا  نآ  رتـهب 

.تسا

ریز هب  دنلب  رایـسب  ياج  زا  .دوش و  هناوید  هک  تسه  نآ  میب  دنک ، لوب  هداتـسیا  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
بآ دـنچ  ره  بآ ، يارجم  رد  ندرک  طیاغ  ندرک و  لوب  و  ناروناج ، خاروس  رد  ندرک  لوب  تسا  هورکم  .تسا  هورکم  ندرک  لوب 

هک ییاهاج  رد  اه و  هناخ  رد  دجسم و  ياهراوید  هب  کیدزن  اهدجسم و  رد  اه و  بآ  رانک  اه و  هار  نایم  رد  نینچمه  دشاب ، هتشادن 
تقو نآ  رد  هکئالم  هک  اریز  دشاب ، هتشاد  هویم  هک  یتقو  رد  راد  هویم  ناتخرد  ریز  رد  دننک ، تنعل  دنهد و  مانشد  نآ  ببس  هب  مدرم 

، تسا هورکم  مه  هویم  تقو  ریغ  رد  هک  دنا  هتفگ  یضعب  .ناروناج و  ررـض  زا  ار  هویم  دنراد  یم  هاگن  هک  دنـشاب  یم  ناتخرد  نآ  هب 
.نآ يوب  زا  یتح  دنوش  یم  يذأتم  نآ  زا  نامدرم  هک  ییاج  دنیآ و  دورف  هلفاق  مدرم  هک  ییاهاج  رد 

رد دنک  طیاغ  هک  ار  یسک  تسا  هدرک  تنعل  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
نآ رب  تبون  هب  مدرم  اه  همـشچ  اه و  هاچ  رد  هک  یحابم  بآ  زا  ار  مدرم  دنک  عنم  هک  یـسک  دنک و  لزنم  اجنآ  رد  هلفاق  هک  يا  هیاس 
هک یـسک  و  دننک ، عنم  ار  تبون  بحاص  دشاب  یـصخش  تبون  بشره  ای  زورره  دـشاب ، یتعامج  کلم  هک  یبآ  ای  دـنوش ، یم  دراو 

.نتفرگ روشع  ای  ندرک  ینزهار  ای  ندیشک  راوید  هب  دنک  دس  ار  مدرم  عراش  هار 
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زارحا هیعدا و  زا  یضعب  رکذ  ضارما و  زا  یضعب  هجلاعمو  هیودا  زا  یضعب  ، هیقنت ندرک ، تکاجح  بادآ  : مهن باب 

هراشا
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نانمؤم يالتبا  تّدش  نایب  نآ و  رب  ربص  يرامیب و  باوث  : لّوا لصف 

بناج هب  رس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
دورف نیمز  هب  هک  کلم  ود  زا  مدرک  بجعت  دومرف : ترـضح  .دندرک  لاؤس  نآ  ببـس  زا  هباحـص  .دـندومرف  مسبت  دـندرک ، نامـسآ 

شزامن ياج  رد  ار  وت  هدنب  نالف  اراگدرورپ ! دنتفگ : دـنتفر و  نامـسآ  هب  دـنتفاین ، شزامن  ياج  رد  ار  یحلاص  نمؤم  هدـنب  دـندمآ ،
لاعفا زا  تحـص  لاح  رد  هچنآ  لثم  نم  هدنب  يارب  دیـسیونب  دومرف : یلاعت  قح  .تسا  يرامیب  دنب  رد  وا  و  ار ، وا  میتفاین  میدرک  بلط 

.تسا نم  دنب  رد  هک  مادام  تسا  هدرک  یم  زور  بش و  رد  ریخ 

قح دوش ، بلاـغ  يریپ  فعـض  نمؤم ، رب  نوچ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
هک دـنادرگ  یم  لـکوم  ار  یکلم  نینچمه  و  دنـسیونب ؛ وا  يارب  تسا ، هدرک  یم  توق  یناوج و  رد  هچنآ  هک  دـیامرف  یم  رما  یلاـعت 

لاـح رد  هچنآ  دـسیونب  راـمیب  رفاـک  يارب  زا  و  ریخ ؛ ياـهراک  زا  تسا  هدرک  یم  تحـص  لاـح  رد  هچنآ  دـسیونب  راـمیب  نمؤم  يارب 
.دب ياهراک  زا  تسا  هدرک  یم  تحص 

تدابع زا  تسا  رتهب  درد ، يرامیب و  زا  بش  کی  يرادیب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  نآ  ریغ  نسح و  ثیدـح  رد 
.هلاس کی 

.دسیونن نمؤم  رب  هانگ  يرامیب ، ماّیا  رد  هک  دیامرف  یم  رما  ار  پچ  تسد  کلم  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد  و 

رد تسین  يریخ  دناسر ، یم  مه  هب  نایغط  دـشکن  يرامیب  هک  یندـب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.یندب نینچ 
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بـش هس  و  هلاس ، ود  تدابع  اب  تسا  ربارب  بت  بش  ود  و  هلاس ، کی  تدابع  اـب  تسا  ربارب  بت  بش  کـی  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.هلاس داتفه  تدابع  اب  تسا  ربارب  بت 

.تسا هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  هرافک  بت  بش  کی  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

، دشکب يرامیب  بش  هس  هکره  دیامرف : یم  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
سپ وا ، نوخ  زا  رتهب  ینوخ  و  وا ، تشوگ  زا  رتهب  یتشوگ  وا  يارب  زا  منک  یم  لدب  دنکن ، تیاکش  شناگدننک  تدایع  زا  يدحا  هب 

.ار وا  مرب  یم  دوخ  تمحر  يوس  هب  مناریمب  رگا  و  ار ، وا  منک  یم  كاپ  ناهانگ  زا  مهد ، تیفاع  ار  وا  رگا 

ار وا  دـنک  لوبق  دـشکب و  يرامیب  بش  کی  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداـحا  رد 
هب یلاعت  قح  دنک ، رکش  ار  ادخ  دوش  حبص  نوچ  هدیـشک و  هچنآ  زا  دهدن  ربخ  ار  یـسک  هک  نآ  هب  تسا ، ندرک  لوبق  طرـش  هچنآ 

.دیامرف اطع  وا  هب  هلاس  تصش  تدابع  باوث  دوخ  لضف 

نآ هکلب  .متشاد  بت  دربن و  باوخ  ارم  بشید  دیوگب  هک  تسا  نآ  هن  تیاکـش  ّدح  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  نسح  ثیدح  رد 
، تسا هدیـسرن  سک  چیه  هب  هدیـسر  نم  هب  هچنآ  تسا ، هدشن  التبم  نآ  هب  سک  چـیه  هک  ما  هدـش  التبم  ییالب  هب  دـیوگب : هک  تسا 

.اه نیا  لثم 

مّنهج زا  نمؤم  هرهب  تسا ، مّنهج  زا  شا  یمرگ  و  نیمز ، رد  تسادـخ  نادـنز  و  تسا ، گرم  لوسر  بت ، دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.تسا نیمه 

و ـالب ، زا  وا  دـناسر  یم  يا  هرهب  يوضع  ره  هب  بت ، تسا  يدرد  وکین  تسا : لوـقنم  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا 
.دوشن التبم  الب  هب  هک  یسک  رد  تسین  يریخ 

باوختخر رب  رگا  و  تخرد ؛ زا  گرب  دـننام  دزیر ، یم  وا  زا  ناـهانگ  دـنک  یم  بت  نوچ  نمؤـم  تسا : هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 
رد هک  تسا  یـسک  دننام  ددرگ ، یم  هک  ولهپ  هب  ولهپ  زا  دراد ، هَّللا  ّالا  هلا  باوث ال  شدایرف  دراد ، هَّللا  ناحبـس  باوث  شا  هلان  دـتفیب ،

.دنز یم  ریشمش  ادخ  هار 

زا وا ، هب  تبـسن  تسا  یهلا  تمحر  و  ناهانگ ، زا  ار  وا  تسا  هدننک  كاپ  نمؤم  يارب  يرامیب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
.تسا تنعل  باذع و  نارفاک  يارب 

.هریبک ناهانگ  رگم  دنک ، یم  فرطرب  ار  یهانگ  ره  رسدرد ، بش  کی  دومرف :

بت ای  دتسرف ، یم  وا  يارب  زا  هفحت  هس  زا  یکی  دراد ، تسود  ار  هدنب  یلاعت  قح  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.رسدرد ای  مشچ  درد  ای 
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ایـصوا زا  دعب  ناشیا ، يایـصوا  ناشیا  زا  دعب  سپ  تسا ، رتدیدش  همه  زا  ناربمغیپ  يالب  تسا : هدش  دراو  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد 
هکره سپ  دـناسر ، یم  ـالب  وا  هب  شکین  لاـمعا  ناـمیا و  ردـق  هب  ار  نمؤم  تسا ، رت  میظع  شیـالب  تسا  رت  لـضاف  رتوکین و  هکره 

شیالب تسا  رتمک  شکین  لمع  رت و  فیعـض  شنامیا  هکره  سپ  تسا ، رتشیب  شیـالب  تسا  رتوکین  شلمع  رت و  حیحـص  شناـمیا 
.تسا رتمک 

تسود ادخ  ار  یهورگ  چیه  .دشاب  یم  میظع  يالب  اب  میظع  باوث  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دنادرگ یم  التبم  ار  ناشیا  هک  نآ  رگم  دراد  یمن 

هب دـنادرگ  یم  ناشیا  زا  هک  نآ  رگم  دتـسرف  یمن  نیمز  رب  هفحت  چـیه  نامـسآ  زا  هک  تسه  صلاـخ  ناگدـنب  ار  یلاـعت  قح  دومرف :
.ناشیا يوس  هب  نارگید  زا  دنادرگ  یم  هک  نآ  رگم  دتسرف  یمن  ییالب  چیه  و  ناشیا ، ریغ  يوس 

ار وا  دهد  یم  هطوغ  تشاد ، تسود  ار  يا  هدنب  یلاعت  قح  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  رگید  ربتعم  تیاور  هب 
هدنب يا  کیبل  دیامرف : یم  یلاعت  قح  دناوخب  الب  نآ  عفد  يارب  ار  ادخ  رگا  سپ  ینتخیر ؛ ار  الب  وا  رب  دزیر  یم  ینداد ، هطوغ  الب  رد 

.وت يارب  زا  تسا  رتهب  ازج  زور  يارب  منک  هریخذ  رگا  و  نآ ، رب  مرداق  يدیبلط  هچنآ  مهدب  وت  هب  دوز  رگا  نم !

یم ور  يرما  ار  وا  هک  نآ  رگم  درذگ ، یمن  وا  رب  بش  لهچ  نمؤم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  ثیدح  رد 
.ددرگ هاگآ  رکذتم و  نآ  ببس  هب  دوش و  نیگهودنا  هک  دهد ،

هک نآ  رگم  دـسر ، یمن  تلزنم  نآ  هب  سک  چـیه  هک  تسه  یتـلزنم  تشهب  رد  تـسا : لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.دسرب وا  ندب  هب  ییالب 

.دننک هراپ  هراپ  ضارقم  زا  ار  شندب  هک  دنک  وزرآ  هنیآ  ره  تسه  وا  يارب  باوث  هچ  اه  تبیصم  رد  هک  دنادب  نمؤم  رگا  دومرف :

دوخ لها  يارب  هفحت  رفس ، زا  یسک  هچنانچ  الب  هفحت  هب  ار  نمؤم  دنک  یم  دای  نایملاع  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 
.دناسر یم  ررض  وا  هب  هک  ییاهزیچ  زا  دیامرف  یم  زیهرپ  ار  رامیب  بیبط ، هچنانچ  ایند  زا  دیامرف  یم  زیهرپ  ار  وا  .دتسرفب 

لخاد نوچ  دیبلط ، دوخ  هناخ  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  یصخش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
یخیم يور  رب  داتفا و  نآ  درک و  مخت  راوید  يالاب  رب  یغرم  هک  دندید  دندش ، وا  هناخ 
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نیا زا  تفگ : صخش  نآ  دندومرف ، بجعت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  .تسکـشن  داتفین و  دش و  دنب  دوب  راوید  نایم  رد  هک 
یلص ترـضح  .تسا  هدیـسرن  نم  هب  یناصقن  زگره  تسا ، هداتـسرف  یتسار  هب  ار  وت  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  دییامرف !؟ یم  بجعت 

.تسین وا  رد  ریخ  دیما  دسرن ، وا  هب  یناصقن  هکره  دنتفگ : دندومرفن و  لوانت  ار  وا  ماعط  دنتساخرب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

، دنک یمن  فرطرب  ار  شلقع  اما  دناریم ، یم  ار  وا  یگرم  ره  هب  دنک ، یم  التبم  ییالب  ره  هب  ار  نمؤم  ادـخ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دسانشب یگناگی  هب  ار  ادخ  لقع ، نآ  هب  هک  دشن ، طلسم  شلقع  رب  دش و  طلسم  بویا  لها  نادنزرف  لام و  رب  ناطیش  هک  ینیب  یمن 

رس رب  هباصع  هنیآره  تفای ، یم  يزیچ  دوخ  لد  رد  نمؤم  هک  دوب  نآ  هن  رگا  دیامرف : یم  یلاعت  قح  دومرف : رگید  نسح  ثیدح  رد 
.دسرن وا  هب  رسدرد  زگره  هک  متسب  یم  رفاک 

تماجح بادآ  تلیضف و  : مود لصف 

ندرک هنقح  ندیناکچ و  ینیب  رد  اود  تماجح و  تسا ؛ زیچ  راهچ  اود  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنـس  هب 
.ندرک یق  و 

ریخأت رگا  ار  امـش  دش  یم  هچ  دومرف : دـندرک ، یم  تماجح  هک  یتعامج  رب  دنتـشذگ  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دشک یم  ندب  زا  رتشیب  ار  درد  هک  هبنش  کی  زور  نیسپ  ات  دیدرک  یم 

ماّجح ترجا  هب  دندرک ، تماجح  رصع  زا  دعب  هبنشود  زور  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دنداد مدنگ 

: دومرف و  دـندرک ، یم  تماـجح  رـصع  زا  دـعب  هبنـشود  زور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
.یندیشک دشک  یم  ندب  زا  ار  درد  هبنشود  زور  رخآ  رد  ندرک  تماجح 

وت يادف  تفگ : دـندرک ، یم  تماجح  هعمج  زور  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دـید  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
هیآ زور ، رد  هاوخ  بش و  رد  هاوخ  وـت ، رب  دـنک  یتداـیز  نوـخ  هاـگره  دوـمرف : ترـضح  ینک !؟ یم  تماـجح  هعمج  زور  رد  موـش 

.نکب تماجح  ناوخب و  یسرکلا 
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تسیب و ای  مهدراهچ  ای  مهدفه  هبنـش  هس  زور  رد  دـنک  تماجح  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.یسیپ هروخ و  یگناوید و  نادند و  درد  رسدرد و  زا  ار  وا  دشخب  افش  لاس ، همه  ياهدرد  زا  دهد  افش  ار  وا  هام ، مکی 

هکم و لها  تفگ : .دندرک  یم  تماجح  هبنشراهچ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  دید  یصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
تمالم دوش ، سیپ  دنک ، تماجح  هبنـشراهچ  زور  رد  هکره  دننک : یم  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هنیدم 

.دشاب هدش  هلماح  وا  هب  ضیح  رد  شردام  هک  دوش  یم  سیپ  یسک  دنیوگ ، یم  غورد  دومرف : .ار  دوخ  رگم  دنکن 

هک یتسرد  هب  دنک ، تماجح  هبنـش  جنپ  زور  رد  هک  دیاب  دنک  تماجح  دـهاوخ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.هبنـش جـنپ  زور  حبـص  ات  ددرگ  یمن  رب  دوخ  ياج  هب  تماـیق و  سرت  زا  دـنک  یم  تکرح  دوخ  ياـج  زا  نوخ  هعمج ، نیـسپ  ره  رد 

.دشک یم  شندب  زا  ار  اهدرد  زور ، لّوا  رد  هام  رخآ  زا  هبنش  جنپ  زور  رد  دنک  تماجح  هکره  دومرف :

: دـنزیرب ار  همجح  هک  نآ  زا  شیپ  وگب  سپ  دـیآ ، نوریب  تماـجح  لـحم  زا  نوخ  ینک و  تماـجح  نوچ  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
«. ٍءوُس ِّلُک  ْنِمَو  ِمَّدلا  ِیف  ِْنیَْعلا  َنِم  ِهِذه  ِیتَماجَح  ِیف  ِمیِرَْکلا  ِهَّللِاب  ُذوُعَا  ِهَّللا  مِِْسب  »

یم ندرگ  تشپ  رد  فتک و  ود  ره  نایم  رد  رس و  رد  تماجح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.اهالب زا  هدننک  صالخ  ینعی  هَذِقنُم  ار  موس  هدنسر و  دایرف  هب  ینعی  هثیغُم  ار  يرگید  دندیمان ، یم  هَِعفان  ار  یکی  دندرک ،

.ینک تماجح  رد  دسرب  هک  رس  ياج  ره  هب  الاب و  بناج  هب  ینک  ربِش  ینیب  رس  زا  هک  تسا  نآ  هذِقنُم  دومرف : رگید  تیاور  رد 

زور رد  سپ  دشن ، فرطرب  بت  دندرک ، تماجح  هبنـشراهچ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تسا : لوقنم  ربتعم  تیاور  رد 
.دش فرطرب  بت  دندرک و  تماجح  هعمج 

ییالب ره  زا  دبای  تیفاع  هریط ، لها  رب  در  يارب  دنکب ، تماجح  هام  رخآ  هبنـشراهچ  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
.دوشن زبس  شتماجح  لحم  يدرد و  ره  زا  دنام  ظوفحم  و 

.دندرک یم  تماجح  رصع  زا  دعب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
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تماجح دومرف : .دـنک  یم  مکحم  ار  لقع  دـنک و  یم  حیحـص  ار  ندـب  ندرک  تماـجح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دریمب دنک ، تماجح  تعاس  نآ  رد  هکره  تسه ، یتعاس  هعمج  زور  هبنشراهچ و  زور  رد  دینکم 

.تسا نتفرگ  نوخ  زور  هبنش  هس  زور  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.هبنشراهچ زور  رد  ندرک  تماجح  زا  تسا  هدش  دراو  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  رگید  تیاور  رد 

.دینکب تماجح  هبنش  جنپ  زور  رد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا  و 

ندروخ رد  ماّجَح و  هشیش  رد  تسه  افـش  يزیچ  رد  رگا  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
.تسا لسع 

.درب یم  ار  اهدرد  دهد و  یم  الج  ار  هدید  تماجح ، تسا  یتداع  وکین  دومرف :

ار تماجح  كاوسم و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يارب  لیئربج  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  لوقنم 
.دروآ

ُذوُعَا ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب نیـشنب و  ماّجَح  شیپ  رد  وناز  راهچ  ینک ، تماجح  هدارا  نوچ  هک  تسا  روکذم  اضرلا  هقف  رد 
ْنِم َءافَّشلاَو  َهافاعُْملاَو  َهَِیفاْعلا  َُکلأْسَاَو  ٍعاجْوَاَو  ٍماقْسَاَو  ٍضاْرمَاَو  ٍلالْعَاَو  ٍءوُس    ّ ِلُک ْنِمَو  ِمَّدلا  ِیف  ِْنیَْعلا  َنِم  ِیتَماجَح  ِیف  ِمیِرَْکلا  ِهَّللِاب 

«. ٍءاد ِّلُک 

هبنـش و زور  رد  ار  تماجح  دـنناد  یم  دـب  مدرم  دـندرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.هبنشراهچ

ار وا  ادابم  هک  دنک  تماجح  هتبلا  دبای  دوخ  رد  نوخ  یتدایز  یسک  هاگره  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دومرف :
، دشکب

.دوش یم  وا  ندب  تّحص  ثعاب  دنک  تماجح  تسا ، راهب  لّوا  یمور و  هام  رذآ  هک  يا  هبنش  هس  لّوا  هکره  دومرف :

هب هانپ  هک  نآ  رگم  دیسر  یمن  مه  هب  يرازآ  چیه  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 
.دندرب یم  تماجح 

.گرم زا  ریغ  هب  تساهدرد  همه  يافش  رس ، ِتماجح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
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.رگید تماجح  ات  مشچ  درد  زا  دبای  یم  ناما  دنزیرب ، وا  نوخ  زا  هک  همجح  لّوا  هب  دنک  رظن  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

هب دندرک ، یم  تماجح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یتیاور  رد 
.دناشن ورف  ار  نوخ  ترارح  ات  دندرک  یم  لسغ  درس  بآ 

دمآ و لیئربج  سپ  دندرک ، یم  تماجح  ندرگ  تشپ  رد  لّوا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.فتک ود  نایم  تماجح  هب  ار  ترضح  نآ  درک  رما 

دندیبلط و تابن  اب  دنق  هچراپ  هس  تماجح ، زا  دعب  دـندرک و  تماجح  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : يورم  رگید  ثیدـح  رد 
.دنک یم  عطق  ار  ترارح  دنک و  یم  دلوتم  ار  یفاص  نوخ  هک  دندومرف  دندومن ، لوانت 

.دنک یم  فاص  ار  نوردنا  نوخ  دنک ، یم  نکاس  ار  نوخ  تماجح  زا  دعب  نیریش  رانا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  زا 

.دوش یم  فعض  ثعاب  هبنش  زور  تماجح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

یم تماجح  تقو  نآ  رد  دـنتفای ، یم  نوخ  یتدایز  بش  نایم  رد  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  دوب  رایـسب  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دندرک

تماجح دومرف : .دننکب  بش  رد  ار  تماجح  هک  تسا  نآ  رتهب  ناضمر  كرابم  هام  رد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
يزیچ كدـنا  ات  نکم  تماجح  اتـشان  هک  راهنیز  دومرف : .تسا  هبنـشود  زور  رد  ام  نایعیـش  تماـجح  تسا ، هبنـش  کـی  زور  رد  اـم 

دوش و یم  عمج  نوخ  دننک  تماجح  لکا ، زا  دعب  نوچ  دومرف : .دوش  یم  ندـب  توق  نوخ و  ندـمآ  نوریب  ثعاب  رتشیب  هک  يروخب 
.دنام یم  ندب  رد  دساف  نوخ  دور و  یم  نوریب  حلاص  نوخ  دشاب  لکا  زا  شیپ  رگا  دنک ، یم  نوریب  ار  دساف  نوخ 

دنب يوشب و  ار  دوخ  همجحم  دندومرف : دندیبلط و  ار  ماجح  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  دیوگ : یم  ماحـش  دیز 
رانا ندروخ  دنتفگ : دندومرف ، لوانت  دندیبلط و  رگید  رانا  دندش  غراف  تماجح  زا  نوچ  دندومرف ، لوانت  دـندیبلط و  يرانا  سپ  .نک 

.دناشن یم  ورف  ار  ارفص  تقو  نیا  رد 
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: دومرف .هکرس  ینساک و  گرب  تفگ : دنروخ ؟ یم  زیچ  هچ  تماجح  زا  دعب  مدرم  دیـسرپ : ریـصب  وبا  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 
.تسین یکاب 

رد ندرک  تماجح  دومرف : .دنکب  تماجح  هبنش  زور  رد  دنک  تماجح  دهاوخ  یسک  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 
.تسا درد  ره  يافش  هبنش  کی  زور 

.دشاب برقع  رد  رمق  هاگره  هبنشراهچ ، زور  رد  درک  تماجح  دیابن  هدش : دراو  یتیاور  رد 

ندب رد  دش  رهظ  نوچ  سپ  دوش ، یم  عمج  تماجح  عضوم  رد  نوخ  هبنـش  جـنپ  زور  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دینکب رهظ  زا  شیپ  ار  تماجح  سپ  دوش ، یم  قرفتم 

.هعمج زور  رهظ  تقو  رد  ندرک  تماجح  زا  هدومرف  یهن  رگید  ثیدح  رد 

دوشن رگا  نکب ، تماجح  تسا ، ناتـسبات  لیاوا  رد  هک  یمور  ناریزح  هام  متفه  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  زا 
.نکب مهدراهچ  رد 

.دیروآ اج  هب  زور  رخآ  رد  ار  تماجح  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.تسا یشومارف  هبلغ  بجوم  رس  تشپ  يدوگ  رد  تماجح  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

ود ره  زا  سپ  گرم ، زا  ریغ  تسا ، عفان  يدرد  ره  يارب  تسا و  هدنسر  دایرف  هب  رـس ، تماجح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.درک دیاب  یم  تماجح  اجنآ  هک  داد ، ناشن  دیسر  یم  اه  تشگنا  هک  اجنآ  اب  تشپ و  بناج  هب  دندرک  ربش  وربا  فرط 

ات دوش  یمن  دـنب  نوخ  دـتفا ، قافتا  تعاس  نآ  رد  تماجح  رگا  هک  تسه  یتعاـس  هبنـش  هس  زور  رد  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دریمب

.ار دوخ  رگم  دنکن  تمالم  دسرب  وا  هب  ییالب  دنک و  تماجح  هعمج  زور  رهظ  تقو  رد  هکره  دومرف :

يارب تسا  عفاـن  رـس  تماـجح  دوـمرف : .نک و  تماـجح  یهاوـخ  هک  زور  ره  رد  ناوـخب و  یـسرکلا  هیآ  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
.نادند درد  یسیپ و  هروخ و  یگناوید و 

.باوخ هبلغ  رسدرد و  مشچ و  یکیرات  رگید ، ثیدح  رد 

دنک و یم  کشخ  ار  شباعل  هک  رـس  تشپ  يدوگ  رد  دـینک  تماجح  ار  وا  هبترم  کی  هام  ره  دوش  ههام  راهچ  لفط  نوچ  دومرف : و 
.دشک یم  شندب  رس و  زا  ار  ترارح 
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هب یـصخش  تسا : لوقنم  .دیاشگب  ار  تسد  فک  گر  دـندومرف : دـندیبلط و  یبیبط  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  هک  تسا  لوقنم 
.دومرف اپ  دصف  ار  وا  ترضح  .رگج  درد  زا  درک  تیاکش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.اپ دنب  بعک و  نایم  رد  ای  اپ  تشپ  رد  نک  تماجح  ار  اپ  ود  ره  هبترم  هس  دومرف : .ندب  شراخ  زا  درک  تیاکش  رگید  یصخش 

نغور مهرد  ود  ردق  هب  نکب و  تسار  ياپ  دـصف  دومرف : برج ، زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  هب  یـصخش 
.روخم هکرس  یهام و  روخب و  زیرب و  کشک  بآ  يور  رب  نیریش  ماداب 

.اشگب ار  لحکا  گر  دومرف : .برج  زا  درک  تیاکش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  رگید  یصخش 

اّبطا هب  عوجر  زاوج  نایب  تسا و  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  نامرد  عاونا  : موس لصف 

و نوـخ ، مغلب و  تسا و  هرم  : درد سپ  تسا ، هس  اود  تسا و  هس  درد  تسا : لوـقنم  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
.تسا مامح  مغلب ، ياود  لهسم و  هرم ، ياود  تماجح و  نوخ ، ياود 

.ندیناکچ غامد  رد  اود  ندیشک ، هرون  ندرک ، تماجح  تسا  ناربمغیپ  ياود  زا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

نتفر مامح  ندرک و  تماجح  ندـیناکچ و  ینیب  رد  اود  هنقح و  امـش ، ياهاود  نیرتهب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
.تسا

.تسا ندرک  غاد  ناشیا  ياود  رخآ  تسا ، هنقح  تماجح و  رد  برع  بط  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ندروخ ندرک و  یق  نتفر و  ماـمح  ندرک و  ینیب  رد  اود  هنقح و  تماـجح و  تسا : زیچ  تفه  رد  تباـبط  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.تسا غاد  ناشیا  ياود  رخآ  لسع و 

زیچ راهچ  اود  دومرف : .دنک  یم  گرزب  ار  مکـش  تسا ، میظع  ياهاود  هلمج  زا  هنقح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.ندرک هنقح  ندرک و  یق  ندیلام و  وراد  تماجح و  تسا ؛

ص:241

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا نتخوس  غاد  اود  رخآ  تسا ، ندرک  ینیب  رد  اود  ندرک و  یق  نتفر و  مامح  هنقح و  تماجح و  نابرع  بط  دومرف : و 

، دـینک اوادـم  نآ  هب  هک  يزیچ  رتـهب  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
ینیب رد  هشفنب  نغور  دومرف : .دـهد و  یم  تّوق  ار  ندـب  دـنک ، یم  كاپ  ار  نوردـنا  ياـهدرد  دـنک ، یم  هبرف  ار  مکـش  تسا ، هنقح 

.دیناکچب

هچنآ هدب  ار  یندب  ره  تساهدرد و  هناخ  هدعم ، تساهاود و  همه  رـس  كاسما  هیمح و  هک  تسا ، روکذم  مالـسلا  هیلعاضرلا  هقف  رد 
هنشت هاگره  روخب ، ماعط  يوش  هنـسرگ  هاگره  دومرف : دراد و  بات  تندب  ات  ندروخ  اود  زا  نک  بانتجا  دومرف : .هدومرف  تداع  ار  وا 
نینچ نوچ  نکب ، باوخ  دریگ  باوخ  ار  وت  هک  هاگره  نکم ، عامج  دوشن  ترورـض  ات  نکب ، دمآ  لوب  هک  هاگره  روخب ، بآ  يوش 

نآ هک  تسا  هدش  ردقم  هک  یتقو  ات  ندرک  ریثأت  زا  دوش  یم  عنام  ار  اود  یلاعت  قح  دومرف : .هشیمه و  دشاب  یم  حیحـص  تندـب  ینک 
زا شیپ  هک  نآ  رگم  دبای ، یم  افـش  اود  نآ  هب  دهد و  یم  رثا  تصخر  ار  اود  دش  یـضقنم  تدم  نآ  نوچ  دشاب ، تقو  نآ  ات  ضرم 

.دهد ریثأت  تصخر  ار  اود  تدم  نآ  زا  رتشیپ  ادخ  هک  دنکب  ریخ  ياهراک  ای  قدصت  ای  اعد  تدم  نآ 

، دنک یم  فرطرب  ار  ادوس  دـنک ، یم  عفد  ار  مغلب  دروخب  اتـشان  لسع  تشگنا  کی  هکره  تسه ، يدرد  ره  يافـش  لسع  رد  دومرف :
یطالخا دنک ، یم  مضه  ار  ماعط  دناشن ، یم  ورف  ار  ارفص  ترارح  درس  بآ  .دوش و  هدروخ  ردنک  اب  هاگره  دنک  یم  فاص  ار  نهذ 

مرن ياه  هماج  تسا ، ندب  ندیلام  دنک ، هبرف  ار  ندب  يزیچ  رگا  دومرف : .دنک  یم  فرطرب  ار  بت  دزادگ ، یم  تسا  هدـعم  مف  رد  هک 
عفد ار  ینامسآ  ياهالب  قدصت ، .تسین و  دیعب  دوش  هدنز  دننک ، یگدنلام  ار  هدرم  رگا  .نتفر  مامح  ندرک و  شوخ  يوب  ندیشوپ و 

.دنک یم  فرطرب  ار  مکحم  ياضق  دنک ، یم 

نآ هن  زیهرپ  تسا ، زور  هدراهچ  كاسما  زیهرپ و  ياهتنم  دومرف : .درس  بآ  قدصت و  اعد و  دننام  يزیچ  درب  یمن  ار  يرامیب  دومرف :
هلتاقم هضراعم و  ماقم  رد  رگیدکی  اب  یمدآ  ندب  رد  ضرم  تحـص و  هک  دروخب ، رتمک  هک  تسا  نآ  هکلب  دروخن ، يزیچ  هک  تسا 
دبلطب ماعط  هک  هاگره  سپ  دناسر ، یم  مه  هب  ماعط  ياهتـشا  دـیآ ، یم  روعـش  هب  رامیب  دـمآ ، بلاغ  تحـص  هک  تقو  ره  سپ  دـنا ،

بلط و  قدصت ، هب  دینک  اوادم  ار  دوخ  نارامیب  سپ  تسا ، نآرق  رد  درد  ره  يافـش  دومرف : .دشاب  نآ  رد  شیافـش  دـیاش  هک  دـهدب 
.تسین وا  يافش  ببس  زیچ  چیه  دهدن ، افش  نآرق  ار  هکره  نآرق ، هب  دینک  افش 
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عامج نانز  اب  دبای ، بلاغ  دوخ  جازم  رب  ار  ترارح  دـبای و  دوخ  ندـب  رد  اهدرد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
.دناشن یم  ورف  ار  ترارح  هک  دنک 

یم دایز  مغلب  هدـش و  هتخوس  نوخ  ادوس و  ارفـص و  هبلغ  زا  اه  يرامیب  اهدرد و  هماع  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دنک كاله  ار  وا  دوش و  بلاغ  وا  رب  اه  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  دنکب ، دوخ  لاوحا  دهعت  یمدآ  هک  دیاب  سپ  دشاب ،

قدصت دومرف : .قدـصت  هب  ار  دوخ  نارامیب  دـینک  اود  تسا : لوقنم  هربتعم  دـیناسا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنک یم  عفد  شبحاص  زا  ار  دب  ياه  گرم  قدصت  دومرف : .دنک  یم  عفد  ار  مکحم  ياهالب 

: دومرف .میرامیب  همه  ملایع  زا  رفن  هد  اب  هک ، درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دنک یمن  عفن  قدصت  زا  رتدوز  رتشیب و  زیچ  چیه  و  قدصت ، هب  دینک  اود  ار  ناشیا 

دوخ نز  زا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دش و  رامیب  یصخش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
افـش درک ، نینچ  صخـش  نآ  .روـخب  ناراـب  بآ  هب  رخب و  لـسع  دـشخبب و  وـت  هب  هک  بلطب  يا  هداد  وا  هب  هک  يرهم  زا  مهرد  کـی 

يزیچ رطاخ  بیط  هب  امـش  هب  دوخ  رهم  زا  نانز  رگا  دـیامرف : یم  یلاعت  قح  دومرف : .ترـضح  نآ  زا  دندیـسرپ  نیا  ببـس  زا  .تفاـی 
یم ناراب  باب  رد  .نامدرم و  يارب  زا  تسافـش  نآ  رد  هک  دـیامرف  یم  لسع  باـب  رد  .کـین و  تبقاـع  اـب  اراوگ  دـیروخب  دنـشخبب ،

.دش عمج  همه  افش  تکرب و  تبقاع و  نسح  ییاراوگ و  اج  نیا  رد  سپ  .كرابم  یبآ  نامسآ  زا  میداتسرف  دیامرف :

درد نآ  يارب  مراد ، يدرد  هک  درک  ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  يریپ  درم  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
نآ هب  زیچ  همه  هک  تسا  هدومرف  ادـخ  هک  ار  یبآ  ینک  یمن  دوخ  ياود  ارچ  دومرف : ترـضح  مروخب ؟ اـیآ  دـنا ، هتفگ  بارـش  اـبطا 

متـسد هب  تفگ : تسا ؟ هدـینادرگ  نامدرم  يافـش  هک  يروخ  یمن  لسع  ارچ  دومرف : .دـنک  یمن  تقفاوم  نم  اب  تفگ : تسا ؟ هدـنز 
.دـنک یمن  تقفاوم  معبط  اب  تفگ : تسا ؟ هدرورپ  ریـش  زا  تندـب  ناوختـسا  تشوگ و  هک  يروخ  یمن  ریـش  ارچ  دومرف : .دـیآ  یمن 

.منکن زگره  هَّللا  يروخب و  بارش  هک  مهدب  تصخر  ار  وت  یهاوخ  یم  دومرف :

ص:243

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم  نآ  یتدایز  ضرم و  سکن  ثعاب  رامیب  نتفر  هار  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 

هب رما  ار  ناشیا  ابطا  دنوش ، یم  رامیب  ام  دزن  هک  نارامیب  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
.درـس بآ  بیـس و  هب  مینک  یم  اوادـم  ار  دوخ  و  امرخ ، زا  رگم  مینک  یمن  كاسما  تیب  لها  ام  دومرف : .دـننک  یم  زیهرپ  كاـسما و 

ار مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ترضح  هک  نآ  يارب  دومرف : دینک ؟ یم  كاسما  امرخ  زا  ارچ  دیـسرپ :
.دومرف كاسما  نآ  زا  يرامیب  رد 

.زور هد  ات  دومرف : رامیب ؟ كاسما  زیهرپ و  دشاب  یم  زور  دنچ  ات  دندیسرپ : ترضح  نآ  زا  رگید  تیاور  رد 

.درادن یعفن  رگید  زور  تفه  زا  دعب  كاسما  زیهرپ و  دومرف : رگید  حیحص  ثیدح  رد 

رتمک يروخب و  هک  تسا  نآ  هکلب  يروخن ، يزیچ  لـصا  رد  هک  تسین  نآ  زیهرپ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا 
.يروخب

ار درد  اراگدرورپ ! درک : تاجانم  مالـسلا  امهیلع  نارمع  نب  یـسوم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
؟ نامیکح نیا  ار  مدرم  دننک  یم  هچ  سپ  دیـسرپ : .نم  زا  دیـسر : باطخ  تسیک ؟ زا  اود  دیـسرپ : .نم  دیـسر : باطخ  دهد ؟ یم  هک 

.دننک یم  شوخ  ار  مدرم  ياه  لد  دیسر : باطخ 

اـهذوع و ناراـمیب و  ندرک  غاد  زا  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا  رفعج  نب  یلع  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدـح  رد 
.یناد ار  شا  ینعم  هک  ینوسفا  ندرک و  غاد  رد  تسین  یکاب  دومرف : .ندناوخ  ناشیا  رب  اه  نوسفا 

هجلاعم وا  دزن  هب  ینارصن و  بیبط  هب  موش  یم  جاتحم  نم  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  یصخش  هک  تسا  لوقنم  رگید  حیحص  ثیدح  رد 
.دسر یمن  یعفن  وا  هب  وت  مالس  اعد و  زا  تسین ، یکاب  دومرف : منک ؟ یم  اعد  ار  وا  منک و  یم  مالس  وا  رب  مور و  یم 

رایـسب هب  شکدنا  هک  تسا  ندرک  ترامع  دننام  نیا  هک  دینکم ، نابیبط  هجلاعم  هب  عوجر  تسه  نکمم  ات  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دشک یم 

.شتحص رب  وا  يرامیب  دوشن  بلاغ  ات  دننکن ، اود  دیاب  ناناملسم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
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.مرازیب وا  زا  نم  دریمب  دنک و  هجلاعم  دشاب و  بلاغ  شا  يرامیب  رب  شتحص  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.تسا هدرک  دوخ  نتشک  رب  تناعا  دروخب ، اود  لاح  نیا  اب  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

؟ درک ناوت  یم  لمع  ینارصن  يدوهی و  بیبط  هجلاعم  هب  دندیسرپ : مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.تسادخ تسد  هب  افش  تسین ، یکاب  دومرف :

یم افش  هاگ  دشک و  یم  ار  وا  هک  تسه  هاگ  دروخ و  یم  اود  یصخش  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد 
هدرکن قلخ  ار  يدرد  چیه  دتسرف ، یم  ار  افش  تسا و  هداتـسرف  ار  اود  یلاعت  قح  دومرف : .دبای  یم  افـش  هک  تسا  نآ  رتشیب  اما  دبای ،

.ندروخ تقو  رد  ربب  ادخ  مان  روخب و  تسا ، هدیرفآ  نآ  يارب  ییاود  هک  نآ  رگم  تسا 

مینز یم  لیم  ار  وت  مشچ  هک  دنیوگ  یم  اّبطا  دروآ ، یم  هایس  بآ  شمـشچ  يدرم  ای  ینز  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
ّرطـضم نوچ  دومرف : ترـضح  .دـنکب  ءامیا  هب  زامن  لاح  نآ  هب  ینکن و  تکرح  یباوخب و  تشپ  رب  زور  لهچ  ای  هام  کـی  دـیاب  یم 

.تسین یکاب  تسا 

درد ارم  هک  یـسک  نآ  ات  منک  یمن  اود  تفگ : سپ  دـش ، رامیب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.مهدن افش  نم  ینکن  اود  ات  داتسرف : یحو  وا  هب  یلاعت  قح  .دهدب  افش  تسا  هداد 

: دومرف .شتآ  هب  منک  یم  غاد  مُرب و  یم  ار  اه  تحارج  نم  هک  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
هک تسه  هاگ  تفگ : .تسین  یکاـب  دومرف : .نوقیراـغ  لـثم  مهد  یم  مدرم  هب  دراد  تیمـس  هک  خـلت  ياـهاود  تفگ : .تسین  یکاـب 

یمن افـش  مارح  رد  دومرف : .دـنروخب  هک  مهد  یم  هّرب  بارـش و  هک  تسه  هاگ  تفگ : .تسین و  یکاب  دریمب  دـنچ  ره  دومرف : .دریمب 
.دشاب

یم ار  شندـب  ياه  گر  دروخ و  یم  اود  یـصخش  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دشُکب دومرف : .دشُک  یم  ار  وا  هک  تسا  رایسب  دوش و  یم  عطقنم  هاگ  دنرب و 

ترـضح نامز  رد  یـصخش  دومرف : .دشُک  یم  هک  تسه  هاگ  ندب و  رب  دنازوس  یم  غاد  یـصخش  دـندرک : ضرع  رگید  ثیدـح  رد 
.دندوب هداتسیا  شرس  يالاب  رب  ترضح  دنازوس و  غاد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 
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چیه دزیگنا ، یمرب  ار  درد  هک  نآ  رگم  تسین  ییاود  چیه  تسا : لوقنم  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.ینکن ندب  رد  فرصت  يوشن  جاتحم  ات  هک  تسین  نیا  زا  رت  عفان  ندب  رد  زیچ 

بت عاونا  هجلاعم  : مراهچ لصف 

.بیس ندروخ  ندب و  رب  درس  بآ  نتخیر  هب  رگم  ار  بت  مینک  یمن  اوادم  ام  تسا : هدش  دراو  رایسب  ثیداحا  رد 

.درس بآ  هب  ار  نآ  ترارح  دیناشن  ورف  تسا ، مّنهج  يوب  زا  بت  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.تسین درس  بآ  اعد و  زا  رت  عفان  زیچ  چیه  بت  عفد  يارب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

زا رپ  تسا  هتشاذگ  یقبط  مدید  دنتـشاد ، بت  ترـضح  نآ  ناتـسبات و  ماّیا  رد  متفر  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  تسا : لوقنم  لضفم  زا 
.دناشن یم  ورف  ار  ترارح  دنک ، یم  فرطرب  ار  بت  نیا  دومرف : .دنناد  یمن  بوخ  بت  يارب  ار  بیس  مدرم  مدرک : ضرع  زبس ، بیس 

.تسا عفان  بت  عفد  يارب  ندروخ  اتشان  درس ، بآ  هب  دنق  مهرد  هد  رادقم  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

نآ دـندمآ ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يزور  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا 
.دنیامرف لوانت  دجنس  دومرف : دنتشاد ، بت  ترضح 

نوخ یتدایز  تمالع  اه  لمد  اهروبث و  رس و  رد  راود  باوخ و  هبلغ  ندب و  ندیراخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 
.تسا

درس بآ  بت  بحاص  ندب  رب  ناتسبات  رد  .درس و  بآ  هشفنب و  هب  ار  بت  یمرگ  دینکشب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
ندب هک  ناراب  بآ  دـیروخب  دومرف : .ناطیـش و  سواسو  اهدرد و  عیمج  بت و  زا  تسافـش  ندرک  تیب  لها  ام  دای  دومرف : .دـیزیرب و 

.دنک یم  عفد  ار  اهدرد  و  دنک ، یم  كاپ  ار  امش 
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؟ دینک یم  اود  زیچ  هچ  هب  ار  دوخ  نارامیب  امش  دندیسرپ : یـصخش  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
دیناروخب وا  هب  دیزیرب و  وا  رب  درس  بآ  دیبوکب و  ار  دیفس  دنق  دوش ، رامیب  امش  زا  یـسک  هاگره  دومرف : .خلت  ياهاود  نیا  هب  تفگ :

.دهدب افش  نیریش  هب  هک  تسا  رداق  دهد  یم  افش  خلت  هب  هک  يدنوادخ  نآ  هک ،

.دنک یم  بت  عفد  بابک  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

رارق شتآ  يور  رب  یکدنا  دنتسش و  متفگ  .مروخب  ار  جنرب  هک  درک  ماهلا  ارم  ادخ  مدیـشک ، يرامیب  هام  ود  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
ناربمغیپ دالوا  رب  بت  دومرف : .مدروخ  مدرک و  بآ  نایم  رد  ار  يا  هراپ  دندرک ، فوفس  ار  يا  هراپ  دندرک و  دروخ  ایـسآ  رد  دنداد ،

.دشاب یم  نارگید  ربارب  ود  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.لهسم قرع و  یق و  هب  دشاب : یم  زیچ  هس  هب  بت  جالع  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

ار دنق  ای  تابن  دومرف : .عبر  بت  زا  درک  تیاکش  تفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  تسا : لوقنم  یفعج  نب  میهاربا  زا 
.تفای افش  يدوز  هب  درک ، نانچ  .روخب  دوش  ندروخ  بآ  هب  جایتحا  هک  تقو  ره  اتشان و  زیرب و  بآ  نایم  رد  ياسب و 

، روخب نآ  زا  تشگنا  هس  نک و  جوزمم  مه  اب  ار  هناد  هایس  لسع و  هنهک  بغ  بت  هجلاعم  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
هناد هایـس  رد  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ترـضح  .تسافـش  هک  هدومرف  ار  لسع  ادـخ  تسا و  كرابم  ود  ره  نیا  هک 

.گرم رگم  تسه  درد  ره  يافش 

يزاسب و لـسع  اـب  هدولاـپ  يا  هبون  زور ، رد  هک  تسا  نآ  عبر  بت  يارب  اـهزیچ  نیرتهب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماـما  زا 
.يروخن يزیچ  نآ  ریغ  زور  نآ  رد  ینکب و  نآ  رد  رایسب  نارفعز 

ِهَِهلْالا َهِلا  ای  ِتاداّسلا  َدِّیَس  ایَو  ِبابْرَالا  َّبَر  ای  ُهَّللَا  ای  : » لس زا  نایعیـش  يارب  تسا  يذیوعت  نیا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
َِکتَْـضبَق یف  َبَلَْقنا  َكُدـْبَع  ُنباَو  َكُدـْبَع  یِّنِاَـف  اذـه  ِیئاد  ْنِم  یِنفاـعَو  ینِفِْـشا  ِضْرَـالاَو  ِتاومَّسلا  َراـّبَج  اـیَو  ِكُولُْملا  َکـِلَم  اـیَو 

.دوخ هوق  لوح و  هب  دهد ، افش  یلاعت  يادخ  ات  یناوخ  یم  ار  اعد  نیا  هبترم  هس  َكِدَِیب » یتَیِصانَو 

نیا دمآ و  لیئربج  دـش ، ضراع  يدـیدش  بت  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدـش  دراو  ربتعم  تیاور  رد 
مِْـسب َکینُغی ، ٍءاد  ّلُک  ْنِم  ِهَّللا  ِمِْسب  َکیِفْـشَا ، ِهَّللا  ِمِسب  َکیقْرَا ، ِهَّللا  ِمِْسب  : » دش لیاز  بت  تعاس  رد  دناوخ ، ترـضح  نآ  رب  ار  هذوع 

«. ِهَّللا ِنْذِِاب  َناَْربَتل  ِموُجُّنلا  ِِعقاوَِمب  ُمِْسُقا  الَف  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َُکِئنْهَتَف ، اهْذُخ  هَّللا  ِمِْسب  کیفاش ، ُهَّللاَو  ِهَّللا 
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نکاس درد  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  هدناوخ  دمح  هبترم  داتفه  يدرد  بحاص  يرامیب و  چیه  رب  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  دـنچ  رد 
.دوش یم 

هچنآ منک ، یم  بت  هک  تسا  هام  کی  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
نک لخاد  نهاریپ  نابیرگ  رد  ار  رس  اشگ و  هب  ار  دوخ  نهاریپ  ياهدنب  دومرف : ترضح  .دشن  فرطرب  مدروآ ، لمع  هب  دنا  هتفگ  ابطا 

.مدش اهر  يدنب  زا  ایوگ  مدرک  نانچ  هک  تفگ  صخش  نآ  .ناوخب  دمح  هروس  هبترم  تفه  وگب و  هماقا  ناذا و  و 

دیوگ یمن  ینمؤم  چیه  هک  وگب  هَّللا » ای   » هبترم هد  دومرف : .دش  رامیب  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  یکی  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.وگب ار  دوخ  تجاح  کیبل ! دیامرف : یم  یلاعت  قح  هک  نآ  رگم 

نم دناوخب ، هبترم  داتفه  دوشن  فرطرب  رگا  دناوخب ، دـمح  هروس  هبترم  تفه  دوش ، ضراع  یتّلع  ار  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دوش فرطرب  تلع  نآ  هک  منماض 

رفعج ماـما  هب  ربـخ  نیا  نوچ  دـیدش ، يراـمیب  هنیدـم  رد  مدـش  راـمیب  تفگ : هک  یبرز  نب  دوواد  زا  تسا  لوقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
َّمُهَّللَا : » وگب زیرب و  دوخ  هنیس  رب  ار  مدنگ  نآ  باوخب و  تشپ  رب  رخب و  مدنگ  عاص  کی  هک  دنتشون  نم  هب  دیسر  مالسلا  هیلع  قداص 

ْنَا َکِْقلَخ  یلَع  َکَتَفِیلَخ  ُهَْتلَعَجَو  ِضْرَالا  یف  َُهل  َْتنَّکَمَو  ٍّرُـض  ْنِم  ِِهب  ام  َْتفَـشَک  ُّرَطْـضُْملا  ِِهب  ََکلَاَس  اِذا  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَا  یِّنِا 
ار اـعد  نآ  زاـب  نک ، عـمج  ار  مدـنگ  نیـشنب و  تسرد  سپ  ِیتَّلِع » ْنِم  ِینَِیفاـُعت  ْنَاَو  ِِهْتَیب  ِلـْهَا  یلَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت 
زا ایوگ  مدرک ، نانچ  نم  تفگ : دوواد  .ناوخب  اـعد  زاـب  هدـب ، ریقف  کـی  هب  ار  هصح  ره  نک و  هصح  راـهچ  ار  مدـنگ  نآ  و  ناوخب ،

.دنتفای افش  دندرک ، یسک  رایسب  مدش و  اهر  يدنب 

ِشْرَْعلا ِّبَر  ِمیظَْعلا  ِهَّللاـِب  َكُذـیُعا  : » وـگب هبترم  تفه  يور ، راـمیب  دزن  هب  نوـچ  تسا : لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
«. ِراّنلا ِّرَح  ِّرَش  ْنِمَو  راعن  ٍقْرِع  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ِمیظَْعلا 

تـشگنا هب  سپ  ناوخب ، یـسرکلاهیآ  و  ردـقلا " هلیل  یف  هانلزنا  اـنا   " و دـحا " هَّللا  وه  لـق   " دـمح و هروس  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
ِموَْیلاَو ِهَّللِاب  ِْتنَمآ  ِْتنُک  ْنِا  ٍمَْدُلم  َُّما  ای  ِقیرَْحلا  ِهَروُس  ْنِم  َقیقَّدـلا  ُهَمْظَعَو  َقیقَّرلا  ُهَدـْلِج  ْمَحْرا  َّمُهَّللَا  : » سیونب رامیب  يولهپ  رب  تداهش 

ار شردام  وا و  مان  هَنالُف » ِْنب  ِنالُف  ْنَع  یلِقَْتناَو  َسأَّرلا  یعِّدَُـصت  الَو  َمْسِْجلا  یِِکلُْهت  الَو  َمَّدـلا  ِیبِرْـشَت  ـالَو  َمْحَّللا  ِیلُکْأَـت  ـالَف  ِرَخاـْلا 
«. ًاریبَک ًاُّولُع  َنوُکِرُْشی  اّمَع  ُهَّللا  یلاعَت  ُهَّللا  ّاِلا  َهِلا  َرَخآ ال  ًاهِلا  ِهَّللا  َعَم  ُلَعْجَی  نَم   » یلا دسیونب 
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و دناوخب ، دیحوت  سان و  قلف و  دمح و  هروس  دیوگب ، هماقا  ناذا و  دـنک ، لخاد  دوخ  نابیرگ  رد  رـس  رامیب  دومرف : رگید  تیاور  رد 
ِْرمَا ِهالُِوبَو  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِهتَْرتَِعبَو  ِهَّللا  ِعْمَِجبَو  ِهَّللا  ِلامَِجبَو  ِهَّللا  ِناْطلُسَو  ِهَّللا  ِهَمَظَعَو  ِهَّللا  ِهَرُْدقَو  ِهَّللا  ِهَّزِِعب  یِـسْفَن  ُذیُِعا   » دیوگب

ٍدَّمَُحم یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ِمیِظَعلا  ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ٌریِدَق  ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَا  ُدَهْشَاَو  ُرَذْحَاَو  َهَّللا  ُفاخَا  ام  ِّرَـش  ْنِم  ِهَّللا 
«. َِکئآلَب ْنِم  ِیِنفاعَو  َِکئآوَِدب  ِینِوادَو  َِکئآفَِشب  ِینِفْشا  َّمُهَّللَا  .ِِهلآَو 

یسرکلا هیآ  دومرف : .تسا  هدیماجنا  لوط  هب  رایسب  شبت  هک  درک ، تیاکش  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.روخب نک و  لح  بآ  هب  سیونب و  یفرظ  رد  ار 

دسیونب و رخآ  ات  ار  دمح  هروس  ددـنب ، تسار  يوزاب  رب  دـسیونب و  ار  ذـیوعت  نیا  بت  يارب  تسا : لوقنم  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
ْنِمَو َاََربَو  َاَرَذَو  َقَلَخ  ام  ِّرَـش  ْنِم  ٌرِجاف  الَو  ٌِّرب  َّنُهُزِواُجی  ِیتَّلا ال  اهِّلُک  ِتاّمّآتلا  ِهَّللا  ِتاِملَِکب  ُذوُعَا  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـسیونب نآ  زا  دـعب 
ْنِمَو ِْسنِالاَو  ِّنِجلا  ِهَقَسَف  ِّرَش  ْنِمَو  ِمَجَعلاَو  ِبَرَعلا  ِقاُّسف  ِّرَـش  ْنِمَو  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِقِراوَط  ِّرَـش  ْنِمَو  ِهَمّآللاَو  ِهَّمآحلاَو  ِهَّمآّسلاَو  ِهَّمآهلا  ِّرَش 

اْنلَّکَوَت َْکیَلَع  انَّبَر  ٍمیِقَتْسُم ، ٍطارِـص  یلَع  یِّبَر  َّنِا  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِخآ  وُه  ٍهَّبآد  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِمَو  ٍّرَـش  يِذ  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِمَو  ِهِکَرَـشَو  ِناْطیَّشلا  ِّرَش 
ِْنبا ِنالُف  یلَع  ًامالَسَو  ًادَْرب  َنیِرَسْخَالا  ُمُهاْنلَعَجَف  ًاْدیَک  ِِهب  اوُدارَاَو  َمیِهاْربِا  یلَع  ًامالَسَو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  ُریـصَملا ، َْکَیِلاَو  اْنبَنَا  َْکَیِلاَو 
انَّبَر اِنْلبَق ، ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  امَک  ًارِْصا  اْنیَلَع  ْلِمْحَت  الَو  انَّبَر  انْأَطْخَا  وا  اْنیِسَن  ْنِا  انْذِخاُؤت  انَّبَر ال  ، » هتشون شردام  رامیب و  مان  َهَنالُف »

ُهْذِـخَّتاَف وُه  ّاِلا  َهِلا  ُهَّللا ال  َِیبْسَح  َنیِِرفاکلا  ِمْوَقلا  یَلَع  انْرُْـصناَف  انالْوَم  َْتنَا  انْمَحْراَو  اَنل  ْرِفْغاَو  اّنَع  ُفْعاَو  ِِهب  اَنل  َهَقاط  ام ال  اـْنلِّمَُحت  ـالَو 
َقَدَص َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ال  ًاریَِصب ، ًارِیبَخ  ِهِدابِع  ِبُونُِذب  ِِهب  یفَکَو  ِهِدْمَِحب  ْحِّبَسَو  ُتوُمَیال  يِذَّلا  ِّیَحلا  یَلَع  ْلَّکَوَتَو  ًالیِکَو 

ُمُه ِهَّللا  َبْزِح  َّنِا  ٌزیِزَع  ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِا  ِیلُـسُرَو  اَنَا  َّنَِبلْغََال  ُهَّللا  َبَتَک  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  ُهَّللا ال  َءآش  ام  ُهَدْحَو  َبازْحَالا  َمَزَهَو  ُهَْدبَع  َرَـصَنَو  ُهَدْعَو 
«. َنیِرِهاّطلا ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ٍمیقَتْسُم » ٍطارِص  یِلا  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَمَو  َنُوِبلاغلا 

زا زور  هد  زا  دعب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  تافو  زا  دعب  تفگ : هک  تسا  لوقنم  هللا  همحر  یـسراف  ناملـس  زا 
يا هفحت  هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دزن  هب  ورب  دومرف : مدرک ، تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هار  رد  مدمآ ، نوریب  هناخ 

عـضوم نیمه  رد  زورید  دومرف : .متفاتـش  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  لیجعت  هب  .دیامرف  اطع  وت  هب  دهاوخ  یم  هدـمآ ، وا  يارب  تشهب  زا 
، ام يوس  هب  هکئالم  ندماین  ام و  زا  یهلا  یحو  ندش  عطقنم  رد  مدرک  یم  رکف  مدوب ، نیگمغ  هتسب و  هناخ  رد  مدوب ، هتسشن 
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ناشیا ییوبـشوخ  تکازن و  توارط و  لامج و  نسح و  هب  یـسک  هک  دندمآ ، نوردنا  هب  رتخد  هس  دـش و  هدوشگ  رد  مدـید  ناهگان 
هللا یلـص  لوسر  ترـضح  رتخد  دنتفگ : دیا ؟ هنیدم  لها  زا  امـش  مدرک : لاؤس  متـساخرب و  مدید  ار  ناشیا  نوچ  تسا ، هدیدن  زگره 

.میا هدوب  وت  قاتشم  رایسب  هداتسرف و  وت  يوس  هب  دیواج  تشهب  زا  تزع  راگدرورپ  ار  ام  میتسین ، نیمز  لها  زا  ام  ملسو  هلآو  هیلع 

: تفگ دنا ؟ هدرک  نیا  مان  ار  وت  ببس  هچ  هب  متفگ : .هدودقم  تفگ : يراد ؟ مان  هچ  مدیسرپ : دومن ، یم  ناشیا  رت  گرزب  هک  یکی  زا 
مان ببس  زا  .مراد  مان  هّرذ  تفگ : يراد ؟ مان  هچ  وت  مدیسرپ : يرگید  زا  سپ  .ما  هدش  قلخ  دوسا  نب  دادقم  يارب  زا  هک  نآ  تهج  هب 

، مدیسرپ نآ  ببس  زا  یملَس  تفگ : يراد ؟ مان  هچ  مدیسرپ : ناشیا  موس  زا  .ما  هدش  قلخ  يرافغ  رذوبا  يارب  زا  اریز  تفگ : .مدیسرپ 
.ما هدش  قلخ  وت ، ردپ  هدرک  دازآ  یسراف  ناملس  يارب  زا  اریز  تفگ :

زا گرزب ، نان  ياه  هدرگ  دـننام  دـندروآ ، نوریب  دـنچ  یبطر  دـیدروآ ؟ هچ  نم  يارب  زا  سپ  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
هب بشما  دومرف : داد و  نم  هب  اه  بطر  نآ  زا  یکی  مالسلا  اهیلع  ترضح  تفگ : ناملـس  سپ  .رتوبـشوخ  کشم  زا  رتدیفـس و  فرب 

لوسر باحـصا  زا  یعمج  ره  هب  مدـمآ ، نوریب  متفرگ ، ار  بطر  نآ  سپ  .رواـیب  نم  يارب  ار  نآ  هتـسه  ادرف  نک و  راـطفا  بطر  نیا 
تقو نوچ  سپ  .یلب  متفگ : یم  يراد ؟ هارمه  کـشم  رگم  ناملـس ! يا  دندیـسرپ : یم  متـشذگ ، یم  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.تشادن هتسه  چیه  مدرک ، لوانت  دش  راطفا 

لاح دشاب و  هتشاد  هتسه  هنوگچ 3 دومرف : .تشادن  هتـسه  مدرک : ضرع  متفر و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تمدخ  هب  رگید  زور 
هب مردپ  هک  ییاعد  ببـس  هب  تسا ، هدومرف  سرغ  تشهب  رد  ار  نآ  یلاعت  قح  هک  تسا  هدیـسر  مه  هب  یتخرد  زا  بطر  نیا  هک  نآ 
رد یهاوخ  رگا  دومرف : .امرف  نم  میلعت  ار  اعد  نآ  نم ! هدیس  يا  تفگ : ناملس  مناوخ ؟ یم  ماش  حبـص و  ره  تسا و  هدرک  میلعت  نم 

ِرُون ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا ، ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » اعد تسا  نیا  نک ، تبظاوم  اـعد  نیا  رب  سپ  یباـین ، بت  رازآ  یـشاب و  اـیند 
َنِم َروُّنلا  َقَلَخ  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلَا  ِروُّنلا ، َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِرُومُـالا ، ُرِّبَدـُم  وُه  يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍرُون ، یلَع  ٌرُون  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا ،

ٌروُکْذَم ِّزِعلِاب  وُه  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  ٍرُوبْحَم ، ٍِّیبَن  یلَع  ٍروُدْقَم ، ٍرَدَِقب  ٍروُْشنَم ، ٍّقَر  ِیف  ٍروُطْسَم ، ٍباتِک  ِیف  ِروُّطلا ، یَلَع  َروُّنلا  َلَْزنَاَو  ِروُّنلا ،
هدایز هب  ار  اعد  نیا  تفگ : ناملس  َنیِرِهاّطلا .» ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  اندِّیَس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ٌروُکْشَم ، ِءآّرَّضلاَو  ِءآّرَّسلا  یلَعَو  ٌروُهْـشَم  ِرْخَفلِابَو 

.دندرک ادیپ  تاجن  بت  زا  همه  مدرک و  میلعت  دنتشاد ، بت  هک  هنیدم  هکم و  لها  زا  رفن  رازه  زا 
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: ناوخب ار  اعد  نیا  دومرف : ترـضح  دندش ، رامیب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نادنزرف  زا  یـضعب  تسا : لوقنم  نسح  ثیدح  رد 
«. َكِْدبَع ُْنباَو  َكُْدبَع  یِّنِاَف  َِکئآلَب  ْنِم  ِیِنفاعَو  َِکئآوَِدب  ِینِوادَو  َِکئآفِِشب  ِینِفْشا  َّمُهَّللَا  »

[. هیآ 69 ءایبنا /  « ] َمیهاربِا یلَع  ًامالَسَو  ًادَْرب  ینوُک  ُران  ای  : » دندنبب وا  رب  دنسیونب و  ار  نیا  تسا : لوقنم  عبر  بت  يارب  زا 

ْتَعُِّطق وا  ُلابِجلا  ِِهب  ْتَرِّیُس  ًانآُْرق  َّنَا  َولَو   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دندنبب شتـسار  يوزاب  رب  ار  اعد  نیا  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 
ِنالُف ِمْسِاب  َلََزن  ِّقَحلِابَو  ُهاْنلَْزنَا  ِّقَحلِابَو  ِیفاعُم  ای  ِیفاک  ای  ِیفاش  ای  ًاعیِمَج  هیآ 31 ] دعر /  « ] ُْرمَالا   ِ ِهَّلل َْلب  یتْوَملا  ِِهب  َمِّلُک  وا  ُضْرَالا  ِِهب 

ار تاـیآ  نیا  زرل  بت و  يارب  و  ُهَّللا » اَِّلا  َِبلاـغ  ـالَو  ِهَّللا  َیِلاَو  ِهَّللا  ِنَـعَو  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْـسب  : » دـسیونب ار  شردـپ  وا و  ماـن  و  ٍنـالُف » ِنـْب 
ُران ای  ًاروُجْحَم ، ًارْجِحَو  ًاخَزَْرب  امُهَْنَیب  َلَعَجَو  ِنایِْغبَیال ، ٌخَزَْرب  امُهَْنَیب  ِنایِقَْتلَی  ِْنیَرْحَبلا  َجَرَم  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دندنبب رامیب  يوزاب  رب  دنسیونب و 
َّنِاَو َنوُروُْصنَملا  ُمَُهل  ْمُهَّنِا  َنِیلَـسْرُملا  اَنِدابِِعل  اـُنتَِملَک  ْتَقَبَـس  ْدََـقلَو  َنُوِبلاـغلا ، ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِا  ـالَا  َمیِهاْربِا ، یلَع  ًامالَـسَو  ًادَْرب  ِینوُک 

«. َنُوِبلاغلا ُمَُهل  انَْدنُج 

هعفان هبکرم  هیودا  هعماج و  هیعدا  : مجنپ لصف 

هبترم هس  راذگب و  درد  عضوم  رب  ار  تسد  یشاب  هتشاد  هک  يدرد  ره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
«. یِّنَع اهْجّرَفَف  ٍهَمیِظَع  ِّلُِکلَو  اَهل  َْتنَا  َّمُهَّللَا  ًاْئیَش ، ِِهب  ُكِرُْشا  ًاّقَح ال  یِّبَر  ُهَّللَا  ُهَّللَا  ُهَّللَا  : » وگب

ِهَرْدـُِقب ُذوُعَاَو  ِهَّللا  ِهَّزِِعب  ُذوُعَا  : » وگب دـنک ، یم  درد  هک  عضوم  نآ  رب  تسد  لاـمب  و  هَّللا ، مسب  وگب : دومرف : رگید  ربـتعم  تیاور  رد  و 
یلَع ُفاخَا  ام  ِّرَش  ْنِمَو  ُرَذْحَا  ام  ِّرَش  ْنِم  ِهَّللا  ِهَّزِِعب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا  ِعْمَِجب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا  ِهَمَظَِعب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا  ِلالَِجب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا 

.ییوگ یم  هبترم  تفه  یِسْفَن ،»

َلْوَح ـالَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحمَو  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب راذـگب و  درد  عضوم  رب  ار  تسد  دومرف : رگید  تیاور  رد 
.یشک یم  عضوم  نآ  رب  تسد  هبترم  هس  و  ُدِجَا ،» ام  یِّنَع  ْحَْسما  َّمُهَّللَا  ِهَّللِاب ، ّاِلا  َهَُّوق  الَو 
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ْنُکْـسا ُعَجَولا  اَهُّیَا  : » دـیوگب تبون  هس  شّلقا  تبون و  تفه  دراذـگب ، درد  لـحم  رب  تسد  يرگید  صخـش  دومرف : رگید  تیاور  رد 
ِهَفْجَّرلا َمْوَی  ُهَتَِکئآلَمَو  ُهَشْرَع  ِِهب  ُهَّللا  َذاعَا  اِمب  ُناْسنِالا  اَهُّیَا  َكُذـیُِعا  ِهَّللا ، ِءادَِـهب  ْأَدـْهاَو  ِهَّللا  ِزِجاِحب  ْزُجْحاَو  ِهَّللا  ِراـقِِوب  ِْرقَو  ِهَّللا  ِهَنیِکَِـسب 

«. لِزالَّزلاَو

«. ًءآفِش ٍءآد  ْنِم  ِیب  ام  یَلَع  ْلِْزنَا  ِءآّدلا  َبِهْذُمَو  ِءآفِّشلا  َلِْزنُم  ای  : » ناوخب ار  اعد  نیا  رازآ ، ره  يارب  دومرف : ربتعم  تیاور  رد 

: دسرن وا  هب  يدرد  یملا و  چـیه  ات  دـناوخب  اعد  نیا  شندـب ، رد  یملا  وا  رب  دـسرب  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
ُهُمْسا يِذَّلِاب  یِـسْفَن  ُذیُِعا  ٌءآد ، ِهِمْـسا  َعَم  ُّرُـضَی  ْنَِمب ال  یِـسْفَن  ُذیُِعا  ِءآمَّسلا ، ِراّبَِجب  یِـسْفَن  ُذیُِعا  ِءآیْـشَالا ، یَلَع  ِِهتَرُْدقَو  ِهَّللا  ِهَّزِِعب  ُذوُعَا  »

«. ٌءآفِشَو ٌهَکََرب 

: دـیوگب صالخا  اـب  و  دراذـگ ، درد  عضوم  رب  ار  تسد  دـناسر ، مه  هب  يدرد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
هک یتلع  ره  زا  دـبای ، تیفاع  هتبلا  هیآ 82 ] ءارـسا /  « ] ًاراسَخ ّاِلا  َنیِِملاّظلا  ُدیِزَی  الَو  َنِینِمْؤُمِلل  ٌهَمْحَرَو  ٌءآفِـش  وُه  ام  ِنآرُقلا  َنِم  ُلّزَُننَو  »

.دشاب

.دهد یمن  افش  ار  وا  زیچ  چیه  دهدن ، افش  دحا " هَّللا  وه  لق   " دمح و هروس  ار  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ِهَّللا ِلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دیوگب دبایب ، دوخ  رد  يرازآ  یسک  هاگره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
«. ُدِجأ ام  ِّرَش  ْنِم  ُءآشَی  ام  یلَع  ِِهتَرُْدقَو  ِهَّللا  ِهَّزِِعب  ُذوُعَاَو  ِِهْتَیب  ِلْهَاَو 

اعد نیا  دومرف : .یناشیرپ  يرامیب و  يرایسب  زا  درک  تیاکش  تفر ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
َُهل ْنُکَی  َْملَو  ًادـَلَو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلاَو  ُتوُمَیال  يِذَّلا  ِّیَحلا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  ِمیِظَعلا ، ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  اـِّلا  َهَُّوق  ـالَو  َلْوَح  ـال  : » ناوخب

«. ًارِیبْکَت ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُملا  ِیف  ٌکیِرَش 

، درک تیاکش  یلاعت  قح  هب  مالسلا  امهیلع  نارمع  نب  یسوم  ترضح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
نیا دومرف : ترـضح  .دروخب  دـنک و  ریمخ  لسع  اب  دـیاسب و  ار  هلمآ  هلیلب و  هلیله و  هک  دومرف  رما  ار  وا  یلاـعت  قح  .تبوطر  هبلغ  زا 

.دییوگ یم  لفیرطا  امش  هک  تسا 

یگیاسمه رد  درک : ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  هّمئالا  ّبط  رد 
هیلعاـضر ماـما  زا  هک  ار  عماـج  ياود  وا  هب  دـنناروخب  دومرف : .دوـش  كـاله  هک  تسا  نآ  میب  تسا ، هدـیزگ  برقع  ار  یـصخش  اـم 

نارفعز لبنس و  دومرف : سپ  .تسا  هدیسر  ام  هب  مالسلا 
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مرن رایـسب  اه  نآ  زا  کی  ره  ربارب  رد  نویفرف  رگیدکی و  يواسم  همه  دیفـس ، لفلف  جنبلا و  رذب  دیفـس و  قیرخ  احرقرقاع و  هلقاق و  و 
ّبَح کی  دشاب  هدیزگ  برقع  ای  رام  هک  ار  یـسک  دننک ، ریمخ  دنـشاب  هتفرگ  ار  شَفَک  هک  یلـسع  هب  دننک ، نوریب  ریرح  زا  دنبوکب ،

.دبای افش  تعاس  رد  هک  دنناروخب  وا  هب  ثیتلح  بآ  اب  ار  نآ 

.دنناکچب ینیب  رد  شوگنزرم  بآ  اب  ار  نآ  ّبَح  کی  هوَقل  جلاف و  يارب  زا  تسا : هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا 

هریز بآ  هب  ار  نآ  بح  کی  هک  تسا  عفان  بلق  ناقفخ  هدـعم و  يدرـس  يارب  زا  تسا : هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  زا 
.دنروخب دنشاب  هتخپ  هک 

.دنروخب هکرس  كدنا  درس و  بآ  هب  ار  نآ  بَح  کی  زرپس  رازآ  يارب  زا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد 

، دنروخب هتخپ  هریز  بآ  هب  ار  نآ  بح  کی  تسار  يولهپ  درد  يارب  زا  تسا : هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  رگید  تیاور  رد 
.دنروخب دنشاب  هتخپ  هک  سفرک  هشیر  بآ  هب  ار  نآ  بح  کی  پچ  يولهپ  درد  يارب  زا  و 

.دنروخب هتخپ  دروم  بآ  هب  ار  شبح  کی  لاهسا  يارب  زا  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.دنروخب هتخپ  برت  بآ  هب  ای  بادس  بآ  اب  ار  شبح  کی  تسا : هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  زا 

ره تمیق  هنیآ  ره  تسه ، اـه  تعفنم  هچ  انـس  رد  هک  دـننادب  مدرم  رگا  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
خرـس زیوم  اب  رگا  .هوقل  جـلاف و  یگناوید و  هروخ و  یـسیپ و  قهب و  زا  دـشخب  یم  ناما  هک  یتسرد  هب  دوش و  الط  لاقثم  ود  یلاقثم 
رادقم نیمه  زین  باوخ  ماگنه  رد  دنروخب ، مهرد  هس  ردق  هب  اتشان  زور  ره  دنروآ ، لمع  هب  يواسم  ءازجا  همه  هایس  هلیله  هناد و  یب 

.تساهاود نیرتهب  دشخب و  یم  دیاوف  نیا  دنروخب ،

کی بآ  لطر  کی  نایم  رد  دـنریگب ، لطر  کی  هدرک  كاپ  ربنـش  راـیخ  زغم  زا  تسا : هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  هّمئـالا  ّبط  رد 
جوزمم خرـس  لگ  نغور  لاقثم  لهچ  ِْهب و  بآ  لطر  کی  یفاص و  لسع  لطر  کی  اـب  دـننک و  فاـص  سپ  دـنناسیخب ، زور  هناـبش 

هفرق و لـفلفراد و  لـفلف و  نآ  رد  سپ  دوش  درـس  اـت  دـنراذگب  دـنرادرب و  شتآ  يور  زا  دـنروآ ، ماوق  هب  مرن  شتآ  هب  و  دـننادرگ ،
هلقاق لفنرق و 
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يوبـس رد  دـننک ، جوزمم  دـش  روکذـم  قباس  هچنآ  رد  هتخپ  هتفوک و  هتفرگ و  لاقثم  هس  کی  ره  زا  اوبزوج  ینیچراد و  لیبجنز و  و 
رد مغلب  ادوس و  ارفص و  هبلغ  يارب  زا  دنروخب ، اتـشان  نآ  زا  لاقثم  ود  زور  ره  زور ، هس  رد  تجاح  تقو  رد  دننکب ، هشیـش  ای  يزبس 

هنابـش و درد  دیدش و  ياه  بت  ناقری و  رـس و  ترارح  رگج و  درد  مکـش و  درد  ریحز و  اپ و  تسد و  ندیکرت  بت و  یق و  هدعم و 
ياود دجنک و  نغور  اب  دشاب  جاما  شآ  ياذغ  و  اه ، يزبس  هکرـس و  یهام و  امرخ و  زا  دنک  زیهرپ  دیاب  نآ  زا  دعب  ، دـشاب عفان  رَکَذ 

کشخ و لیبجنز  لفلفراد و  لفلف و  زا  لاقثم و  شـش  کی ، ره  زا  اینومقـس  درز و  هلیله  هایـس و  هلیله  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  رگید 
ناسلب هناد  ناسلب و  بوچ  لقاقـش و  هلقاق و  کشم و  راـن  زا  لاـقثم و  راـهچ  کـی  ره  زا  يدـنه  کـمن  خرـس و  شاخـشخ  ناـینز و 
اینومقس دنزپب و  دنبوکب ، رگیدکی  اب  ار  اهاود  عومجم  لاقثم ، ود  کی  ره  زا  ینیچراد  احرقرقاع و  یمور و  کلع  رـشقم و  هخیلـسو 

اب ار  ءازجا  نآ  دنزیرب و  نآ  رد  زین  لسع  زا  يردق  دننک ، بآ  لیتاپ  رد  ار  رینپ  رکـش  لاقثم  جنپ  داتـشه و  دـنزپب و  دـنبوکب ، ادـج  ار 
، عامج توق  يارب  تسا  عفان  دنروخب  باوخ  تقو  رد  لاقثم  ود  اتـشان و  ار  نآ  زا  لاقثم  ود  تجاح  تقو  رد  دنزاس ، نوجعم  اه  نیا 

ماعط ياهتشا  دهد ، یم  الج  ار  لد  هدعم و  مرک  هدعم و  يالتما  سفن و  رتاوت  لد و  ندیپط  لوبلا و  سلـس  لصافم و  زا  ار  يدرـس  و 
رسدرد و هنهک و  ياهدرد  زرل و  بت و  يارب  درب ، یم  ار  یگنشت  هبلغ  ناقری و  گنر و  يدرز  مشچ و  يدرز  هنیس و  درد  دروآ ، یم 

.تسا عفان  یغامد  یب 

ناشیا هک  درک  لخاد  ناشیا  ماعط  رد  رهز  درک و  تفایض  یگمه  ار  لیئارـسا  ینب  نوعرف ، يزور  تسا : هدرک  تیاور  رگید  دنـس  هب 
.دیـسرن یبیـسآ  ناشیا  هب  رهز  زا  دـندروخ  نوچ  داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  ار  اود  نیا  یلاعت  قح  دـنک ، كـاله  ار 

هک زیرب  اهریـس  نآ  رب  ردـق  نآ  واگ  نغور  زا  زادـنیب و  لیتاپ  رد  بوکب و  مرن  نکـشب و  ریگب و  رـشقم  ریـس  يردـق  تفگ : لـیئربج 
سپ دـنامن ، يزیچ  نغور  زا  دروخب و  ار  نغور  نآ  اهریـس  نآ  هک  نازوـسب  لـیتاپ  ریز  رد  ردـق  نآ  مرن  شتآ  ار و  اـه  نآ  دـناشوپب 
لـسع ردق  نامه  سپ  دنامن ، يزیچ  مه  ریـش  نآ  زا  هک  زورفارب  ردق  نآ  مرن  شتآ  زیرب و  نآ  رب  هدییاز  هزات  واگ  ریـش  رادـقم  نامه 

لفلف و زا  مهرد و  هد  هناد  هایـس  زا  سپ  دروخب ، مه  ار  نآ  هک  نازوسب  ردـق  نآ  زیرب  لـیتاپ  رد  دنـشاب  هتفرگ  ار  شموم  هک  یّفـصم 
یفرظ سپ  ریس ، نآ  هب  دوش  طولخم  ات  نزب  مه  رب  زیرب و  لیتاپ  رد  بوکب و  مرن  ریگب و  مهرد  جنپ  کی  ره  شوگنزرم 
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ره نک و  ناهنپ  زور  لهچ  رتسکاخ  اـی  وج  ناـیم  رد  زیرب و  نآ  رد  ار  اود  نیا  نک و  برچ  واـگ  نغور  هب  ار  نآ  نوردـنا  ریگب و  ار 
.دوش یم  رتوکین  دوش  رت  هنهک  دنچ 

عرص و هدعم و  فعض  اپ و  درد  مشچ و  لبس  يارب  دشاب و  هدز  امرس  هک  ار  یـسک  هزات ، هنهک و  هوغل  عفد  يارب  تسا  عفان  دومرف : و 
.برقع رام و  ندیزگ  مس  عفدو  مغلب  یتدایز  هروخ و  بادرز و  باوخ و  رد  نانز  ندیسرت  لافطا و  شغ 

رب هام  ود  نوچ  دروخب ، اتشان  ناکدرگ  فصن  ردق  هب  یمغلب  ضارما  نادند و  درد  يارب  درذگب ، اود  نیا  رب  هام  کی  نوچ  دومرف : و 
ياه ضرم  عیمج  هتخوس و  مغلب  ارفـص و  يارب  درذگب  نآ  رب  هام  هس  نوچ  .تسا  عفان  مشچ  ياهرازآ  زرل و  بت و  يارب  درذـگب  وا 

.تسا عفان  ندروخ  اتشان  و  ارفص ،

دشاب هتـشاد  رـس  درد  هک  یـسک  درذگب ، نآ  رب  هام  جنپ  نوچ  تسا ، عفان  سفن  یگنت  مشچ و  یکیرات  يارب  درذگب  هام  راهچ  نوچ 
درد هک  یـسک  درذگب  نآ  رب  هام  شـش  نوچ  دناکچب ، ینیب  رد  هدـینادرگ  جوزمم  هشفنب  نغور  اب  ار  اود  نیا  زا  سدـع  مین  ردـق  هب 

رد دنک  یم  درد  هک  یبناج  نآ  زا  دناکچب ، ینیب  رد  هدینادرگ  طولخم  هشفنب  نغور  اب  نآ  زا  سدع  کی  ردق  هب  دشاب  هتـشاد  هقیقش 
.زور لّوا 

جوزمم خرـس  لگ  نغور  اـب  سدـع  کـی  ردـق  هب  دـسر  یم  مه  هب  شوگ  رد  هک  يداـب  عفد  يارب  درذـگب  نآ  رب  هاـم  تفه  نوچ  و 
عفان هروخ  عفد  يارب  ندروخ  بآ  اب  ار  نآ  درذـگب  هام  تشه  نوچ  و  باوخ ، ماـگنه  رد  زور و  لّوا  رد  دـناکچ ، شوگ  رد  هتخاـس 

.تسا

تقو رد  اتـشان و  برت  نغور  اب  هک  دیاب  میب ، سرت و  باوخ و  رد  نتفگ  نایذه  باوخ و  هبلغ  يارب  تسا  عفان  درذـگب ، هام  هن  نوچ 
کی ردـق  هب  لقع  لالتخا  ینوردـنا و  ياه  بتو  ارفـص  هبلغ  يارب  دراذـگب  هام  هد  نوچ  دوش ، هدروخ  سدـع  کـی  ردـق  هب  باوخ 

هک ییادوس  يارب  زا  تشذگ  نآ  رب  هام  هدزای  نوچ  .دنروخب  باوخ  تقو  رد  اتـشان  مشچ  يدیفـس  يارب  دـنروخب ، هکرـس  اب  سدـع 
ماگنه رد  نغور  یب  دوخن  کی  ردق  هب  اتـشان و  خرـس  لگ  نغور  اب  دوخن  کی  ردق  هب  دزادـنا ، یم  ساوسو  سرت و  هب  ار  سک  نیا 

.دروخب ندیباوخ 

دلامب اپ  رب  کمن  تیز  نغور  اب  دروخب و  دوخن  کی  ردق  هب  شوگنزرم  بآ  هب  هزات  هنهک و  جلاف  يارب  زا  درذـگب  هام  هدزاود  نوچ 
یهام اه و  يزبس  تسام و  ریش و  هکرس و  زا  باوخ و  تقو  رد 
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يارب تسا  عفان  دروخب  بش  لّوا  رد  دـنک و  لح  بادـس  بآ  اب  نآ  زا  دوخن  کی  ردـق  هب  درذـگب  هام  هدزیـس  نوچ  دـیامن ، بانتجا 
.ندرک يزاب  شیر  اب  ببس و  یب  ندیدنخ  نوردنا و  درد 

دنناشوجب دنبوکب و  ار  ناجنداب  مخت  دنشاب  هدیناروخ  وا  هب  يرهز  رگا  تسا ، عفان  اهرهز  ررض  عفد  يارب  درذگب ، هام  هدراهچ  رگا  و 
هام هدزناپ  نوچ.بش  راهچ  ای  بش  هس  دنروخب ، شبقع  زا  مرگ  مین  بآ  دنروخب و  رحس  رد  اود  نیا  زا  دوخن  کی  اب  دننک ، فاص  و 

هدید هب  هدرک ، لح  هزات  ناراب  بآ  هب  ار  نآ  سدع  مین  ردق  هب  درذگب  هام  هدزناش  نوچ  تسا ، عفان  اهداب  رحـس و  عفد  يارب  درذـگب 
تـشه ات  دوشن ، فرطرب  رگا  زور ، راهچ  ات  باوخ  تقو  ماش و  دادماب و  رد  دشاب ، هدش  مک  شمـشچ  ییانیب  رون  هک  دـشکب  یـسک 

.زور

هبح کی  ردق  هب  دنروخب و  باوخ  تقو  رد  اتـشان و  واگ ، هچاپ  نغور  اب  نآ  زا  هلولگ  کی  هروخ  عفد  يارب  درذگب ، هام  هدفه  نوچ 
هام هدجیه  نوچ  .مامح  رد  زور  رخآ  رد  دـنناکچب ، ینیب  رد  خرـس  لگ  نغور  ای  تیز  نغور  اب  ار  یکدـنا  دـنلامب و  ندـب  رب  ار  شا 

، دنروخب ربونـص  نغور  ای  خلت  ماداب  نغور  اب  دوخن  کی  ردـق  هب  دـیآرد و  نوخ  هک  دـننزب ، نزوس  ار  اجنآ  قهب  عفد  يارب  درذـگب ،
هناد کی  ردق  هب  هتفرگ  ار  نیریـش  رانا  بآ  رگا  درذگب  هام  هدزون  نوچ  .دنلامب  لحم  نآ  رد  کمن  اب  دـنناکچب ، ینیب  رد  ار  یکدـنا 

.تسا عفان  هنهک  بت  هتخوس و  مغلب  یشومارف و  وهس و  عفد  يارب  دنروخب ، اتشان  اود  نیا  زا  دوخن  کی  اب  لظنح و  زا  وج 

یعفن رگا  دنناکچب ، شوگ  رد  شوگ ، ینیگنـس  يارب  دـننک ، لح  بآ  اب  هتفرگ  نآ  زا  سدـع  کی  ردـق  هب  درذـگب  هام  تسیب  نوچ 
.تسا عفان  شرت  رانا  بآ  اب  ماسرس  ضرم  بحاص  يارب  زا  دنزیرب و  شرس  هلک  رب  یکدنا  دنناکچب و  زاب  رگید  زور  رد  دوشن ، رهاظ 

هیلع هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يارب  لیئربج  ار  اود  نیا  لثم  مالـسلا : هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  رگید  ثیدـح  رد 
هک ردق  نآ  دنزپب  دنزیرب  نآ  رب  واگ  ریش  لطر  راهچ  دننک ، لیتاپ  رد  دنریگب ، رشقم  ریس  زا  لطر  راهچ  دومرف : و  دروآ ، ملـسو  هلآو 

دنشاپب نآ  رب  هنوباب  مهرد  ود  ردق  هب  سپ  دنامن ، نغور  هک  دنناشوجب  ردق  نآ  دنزیرب ، نآ  رب  واگ  نغور  لطر  راهچ  زاب  دنامن ، ریش 
ناتسبات و ماّیا  تدم  رد  دننک ، ناهنپ  كاخ  ای  وج  نایم  رد  دندنبب ، ار  شرـس  هدرک ، هزوک  رد  دیآ و  ماوق  هب  بوخ  ات  دننزب  مه  رب  و 

.دشاب هتشاد  تعفنم  يدرد  ره  يارب  دنروخب ، ناکدرگ  کی  ردق  هب  دادماب  رد  دنروآ ، نوریب  ناتسمز  رد 
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زا مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  درک  تیاکش  لضفلا  نب  لیعامـسا  تسا : هدرک  تیاور  ربتعم  ثیدح  رد  هللا  همحر  ینیلک 
ثعاـب میروخ و  یم  اـم  هک  ار  يذـیبن  نآ  يریگ  یمن  ارچ  دومرف : ترـضح  دوش ، یمن  مضه  هدـعم  رد  ماـعط  هک  نیا  هدـعم و  رقارق 

؟ دنک یم  عفد  ار  مکش  ياهداب  رقارق و  دوش و  یم  ماعط  مضه 

ار همه  هک  زیرب  نآ  رب  بآ  ردـق  نآ  نک و  فرظ  رد  يوشب و  كاپ  نک و  نوریب  ار  شا  هناد  ریگب و  زیوم  زا  عاص  کی  دومرف : سپ 
ود نک  گید  رد  ار  شفاص  بآ  نک و  فاص  سپ  زور ، هنابـش  کی  ناتـسبات  رد  درذگب و  زور  هنابـش  هس  ناتـسمز  رد  و  دـناشوپب ،

نتخیر لسع  زا  شیپ  هک  دوش  ردق  نآ  هک  ناشوجب  ردق  نآ  زیرب و  گید  رد  ار  لسع  لطر  مین  سپ  دنامب  هصح  کی  دورب و  هصح 
هک زادنیب  گید  نایم  رد  بوکب و  ار  همه  ریگب و  ار  یکطـصم  لفنرق و  نارفعز و  ینیچراد و  ناجنلوخ و  لیبجنز و  سپ  دوب ، هدش 

نانچ تفگ : يوار  .روخب  نآ  زا  يردق  نیسپ  حبـص و  ره  نک و  فاص  دوش ، درـس  ات  راذگ  نییاپ  ار  گید  سپ  دنزب ، یـشوج  دنچ 
.دش فرطرب  مرازآ  مدرک و 

نج فرصت  غامد و  لالتخا  عرص و  ماکز و  هقیقش و  رس و  درد  هجلاعم  : مشش لصف 

یم درد  هک  بناـج  نآ  رب  دـسیونب و  ار  اـعد  نیا  رـس  فـصن  رـس و  درد  عـفد  يارب  تـسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا 
ِِهب ُذَّوَعَتَنَو  ُهوُعْدَن  ٌهِلا  َکَْلبَق  َناک  الَو  َکَعَم  َنوُضْقَیُءاکَرُش  َکَعَمالَو  ُهُرْکِذ  ُدیبَی  ٍّبَِربالَو  ُهاْنثَدْحَتِْسا  ٍهلِأب  َتَْسل  َْتنَا  َّمُهَّللَا  :» دزیوایبدنک

ِّلَصَو ِهَنالف  ِْنب  ِنالُف  ِفاع  ََکل  َکیرَشال  َكَدْحَو  َْتنَا  ّاِلا  هِلاال  َکیف  ُّکُشَنَف  ٍدَحَا  ْنِم  انِْقلَخ  یَلَع  َکَناعَا  الَو  َکُعَدَنَو  ِْهَیِلا  ُعَّرَضَتَنَو 
«. ِِهْتَیب ِلْهَاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

ياج رب  تسد  دشاب  هدش  دنب  شلوب  ای  دشاب ، هتـشاد  رـس  درد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  تیاور  رد 
«. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  وُهَو  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِیف  ام  َُهل  َنَکَس  يذَّلِاب  َُکْتنَّکَس  ْنُکُْسا  : » دیوگب دراذگب و  درد 

َّنَا اوُرَفَک  َنیذَّلا  َرَی  َْملَوَا  : » دروـخب دـناوخب و  یبآ  حدـق  رب  ار  هیآ  نـیا  رـس  درد  يارب  تـسا : لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  یقن  یلع  ماـما  زا 
[. هیآ 30 ءایبنا /  « ] َنُونِمُؤی الَفَا    ّ ٍیَح ْیَش ٍء  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَجَو  امُه  انْقَتَفَف  ًاَْقتَر  اتَناک  َضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا 
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یم هقیقش  درد  ارم  هبترم  ود  يا  هتفه  هک  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  هب  درک  تیاکـش  یناتـسیس  بیبح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
یلَع ْدُدُْرا  ٍدوُقْفَم  َْریَغ  ًانِطاب  اـیَو  ًادوُجوَم  ًارِهاـظ  اـی  : » وگب هبترم  هس  دـنک و  یم  درد  هک  بناـج  نآ  رب  ار  تسد  راذـگب  دومرف : .دریگ 

«. ٌدوُدَو ٌمیحَر  َکَّنِا  ًيَذَا  ْنِم  ِِهب  ام  ُْهنَع  ْبِهْذَاَو  ُهَْدنِع  َهَلیمَْجلا  َکیدایَا  ِفیعَّضلا  َكِْدبَع 

ِرْحَْبلاَو ِرَّبلا  یف  ام  َُهل  َنَکَـس  يذَّلا  ِهَّللِاب  ُذوُعَا  : » دیوگب تبون  تفه  دلامب و  رـس  رب  تسد  رـس  درد  عفد  يارب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
«. ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  وُهَو  ِضرَْالاَو  ِتاومَّسلا  یف  امَو 

.دناوخب اعد  نیا  هبترم  تفه  دلامب و  شوگ  رب  تسد  شوگ  درد  عفد  يارب  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

يِذ یِلا  اوُغَْتبَال  ًاِذا  َنُولوُقَی  امَک  ٌهَِهلا  ُهَعَم  َناک  َول  دیوگب : دراذگب ، رس  يالاب  رب  ار  تسد  رـس  درد  عفد  يارب  دومرف : رگید  تیاور  رد 
 / ءاسن « ] ًادوُدُص َْکنَع  َنوُّدُـصَی  َنیِقفانُْملا  َْتیَاَر  ِلُوسَّرلا  َیِلاَو  ُهَّللا  َلَْزنَا  ام  یِلا  اَولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اِذاَو  [ » هیآ 42 ءارسا /  « ] ًالیبَس ِشْرَعلا 

[. هیآ 61

ياج رد  منک و  یم  رایسب  رفـس  نم  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
رـس يـالاب  ار  تسد  يوش  دراو  ییاـج  نینچ  نوچ  دومرف : ترـضح  .مسرتـن  هک  اـمرف  میلعت  نم  هب  يزیچ  مرب ، یم  رـس  هب  كاـنلوه 
هیآ نارمع /  لآ  « ] َنُوعَجُْری ِْهَیِلاَو  ًاهْرَکَو  ًاعْوَط  ِضْرْالاَو  ِتاومَّسلا  یف  ْنَم  َمَلْـسَا  ََهلَو  َنوُْغبَی  ِهَّللا  ِنید  َْریَغَفَا  : »» وگب دنلب  زاوآ  هب  راذگب 

.شدیریگب تفگ : یم  یسک  هک  مدینش  تسا ، رایسب  اجنآ  رد  نج  دنتفگ  یم  هک  مدش  دراو  ینابایب  رد  هک  تفگ  صخـش  نآ  [، 83
.تسا هدرب  هبیط  همیرک  هیآ  هب  هانپ  هک  نآ  لاح  شمیریگب و  هنوگچ  تفگ : باوج  يرگید  هک  مدناوخ  نم  ار  هیآ  نیا 

یم نایبصلا  ما  نج و  داـب  ار  وا  یهاـگ  مراد و  يرـسپ  هک  درک ، تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
يوشب بآ  هب  سیونب و  یفرظ  رب  نارفعز  کشم و  اب  ار  دمح  هروس  هبترم  تفه  دومرف : .موش  یم  دـیما  ان  وا  زا  هک  يّدـح  هب  دریگ ،

.دش فرطرب  دروخ  هک  هبترم  کی  هک  تفگ  يوار  .دبای  افش  دروخب ، هدب  بآ  نآ  زا  هام  کی  ات  و 

ْنب ِِّیلَع  اِهب  َمَزَع  یتَّلا  ِهَمیزَْعلِاب  ُحیر  ای  َْکیَلَع  ُْتمَزَع  : » دیناوخب وا  رب  ار  اعد  نیا  دریگب  عرـص  هک  ار  یـسک  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
ِهَنالُف ِْنب  ِنـالُف  ْنَع  َتْجَرَخَو  َْتعَطَاَو  َْتبَجَا  اـِمل  اوُعاـطأَو  اُوباـجَاَف  ِهَْربَّْصلا  َيِداو  ّنِج  یلَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٍِبلاـطیبَا 

«. َهَعاّسلا
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اعد نیا  باوخ  ماـگنه  رد  بش  ره  : دوـمرف ترـضح  .دوـب  هدیـسر  مه  هب  غاـمد  لـالتخا  ار  یـصخش  تسا : لوـقنم  رگید  تیاور  رد 
ُدِجَا اّـمِم  ِِهلـالَجَو  ِهَّللا  ِهَّزِِعب  ُذوُـعَا  یتَـظقَی  یفَو  یماـنَم  یف  ِینْظَفْحا  َّمُهَّللَا  ِتوغاّـطلِاب ، ُتْرَفَکَو  ِهَّللاـِب  ُْتنَما  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » ناوـخب

«. ُرَذْحَاَو

برب ذوعا  لق   " و سانلا " برب  ذوعا  لق   " دمح و هروس  وا  رب  دریگ ، نج  داب  ار  یـسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
شلسغ وضو و  بآ  رد  دنناروخب ، وا  هب  دنسیونب و  نارفعز  کشم و  اب  یماج  رد  ار  هروس  نیا  دنناوخب ، هبترم  هد  ار  کی  ره  قلفلا "

.دننک لخاد 

دمح هروس  دندیبلط و  یبآ  حدق  تسا ، هتفرگ  شعرص  هک  دندید  ار  یـصخش  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دمآ شوه  هب  دندیشاپ  وا  يور  رس و  رب  دندناوخ ، بآ  نآ  رب  قلفلا " برب  ذوعا  لق   " و سانلا " برب  ذوعا  لق   " و

ار گنـس  نآ  هناخ  بحاص  دنزادنا ، یم  گنـس  ناینج  هک  يا  هناخ  رد  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
 . یهَْتنُم ِهَّللا  َءارَو  َْسَیل  اعَد ، ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَس  یفَکَو  ُهَّللا  َِیبْسَح  : » دیوگب درادرب ،

یصخش .دوش و  بوخ  دناکچب ، ینیب  رد  ار  زینشگ  نغور  رس  درد  يارب  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
تفه يوش  بآ  لخاد  هک  نآ  زا  شیپ  ورب و  مامح  هب  دومرف : .رـسدرد  زا  درک ، تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب 

.وگب ِهَّللا  ِمِْسب  هبترم  ره  رد  زیرب و  رس  رب  مرگ  بآ  ماج 

نآ رب  داب  رگا  هک  يدـح  هب  مبای ، یم  دوخ  رـس  رد  میظع  يدرـس  هک  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم 
.ناکچب غامد  هب  ندروخ  ماعط  زا  دعب  قبنز  نغور  ربنع و  نغور  دومرف : .منک  شغ  هک  تسا  نآ  میب  دزوب 

، تسه گر  ود  وا  رد  هک  نآ  رگم  تسین  مدآ  نادنزرف  زا  کیچیه  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد 
هب گر  نآ  نوچ  سپ  دروآ ، یم  تکرح  هب  ار  یسیپ  هک  شندب  رد  يرگید  دروآ ، یم  تکرح  هب  ار  هروخ  هک  شرس  رب  گر  کی 
یم تکرح  هب  ندب  گر  نآ  رگا  دشک و  یم  ار  رـس  ياهدرد  هک  دنادرگ  یم  طلـسم  وا  رب  ار  ماکز  یلاعت  يادـخ  دـیآ  یم  تکرح 

ار ادخ  دناسر  مه  هب  ماکز  لمد و  هک  یسک  سپ  دشک ، یم  ار  ندب  ياهدرد  هک  دنادرگ  یم  طلـسم  نآ  رب  ار  لمد  یلاعت  قح  دیآ ،
.دنک رکش 

.دنک فرطرب  ار  ندب  ياهدرد  هک  دتسرف  یم  ادخ ، ياهرکشل  زا  تسا  يرکشل  ماکز  تسا : هدومرف  رگید  تیاور  رد 

.درک دیابن  جالع  ار  ماکز  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  دنچ  رد 
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دعقم رب  باوخ  تقو  رد  دنک ، هدولآ  هشفنب  نغور  هب  ار  هبنپ  هک  ماکز  هجلاعم  رد  تسا  هدـش  دراو  ترـضح  نآ  زا  رگید  تیاور  رد 
.دراذگ دوخ 

.دنک یم  فرطرب  ار  ماکز  دنمدب  غامد  رد  دنبوکب ، مرن  ار  سدنک  هناد  کناد  مین  هایس و  کناد  کی  دومرف : رگید  تیاور  رد 

ولگ رسدرد و  ضارما و  ریاس  هجلاعم  : متفه لصف 

داقتعا هب  دناوخب ، یسرکلاهیآ  هک  دیاب  دشاب  هدرزآ  یسک  مشچ  هاگره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دبای یم  افش  هتبلا  هک  تسرد 

يارب هک  میامن  میلعت  وت  هب  ییاعد  یهاوخ  یم  دومرف : یصخش  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  تیاور  رد 
نیا رب  نک  تموادم  ماش  زامن  حبـص و  زامن  زا  دـعب  دومرف : .یلب  تفگ : دـنک ؟ لیاز  ار  وت  مشچ  درد  دـشاب و  عفان  وت  ترخآ  ایند و 
ِیف َهَریِصَْبلاَو  يِرََصب  یف  َروُّنلا  َلَعْجَت  ْنَاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلـُصت  ْنَا  َْکیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » اعد

«. ینَْتیَْقبَا ام  ًاَدبَا  ََکل  َرْکُشلاَو  یقْزِر  یف  َهَعَّسلاَو  یِسْفَن  یف  َهَمالَّسلاَو  یلَمَع  یف  َصالْخِالاَو  ِیْبلَق  یف  َنیِقَْیلاَو  ِینید 

: دـنناوخب هک  دـندومرف  یم  ار  اـعد  نیا  مشچ  درد  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
«. يراث ِهیف  ینِراَو  ینَمَلَظ  ْنَم  یلَع  ینْرُْصناَو  یّنِم  ِْنیَثِراْولا  اَمُْهلَعْجاَو  يرََصبَو  یعْمَِسب  ینْعِّتَم  َّمُهَّللَا  »

، دراد میظع  رازآ  ترضح  نآ  مشچ  هک  دید  دمآ ، مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ُذوُعَا : » مدناوخ ار  ذیوعت  نیا  دومرف : .دیـسرپ  نآ  ببـس  زا  تسا ، هدنامن  رازآ  چیه  هک  دید  تفر  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  رگید  زور 

، ِهَّللا ِنارفُِغب  ُذوُعَا  ِهَّللا ، ِءاهَِبب  ُذوُعَا  ِهَّللا ، ِمَرَِکب  ُذوُعَا  ِهَّللا ، ِلامَِجب  ُذوُعَا  ِهَّللا ، ِلـالَِجب  ُذوُعَا  ِهَّللا ، ِهِمَظََعب  ُذوُعَا  ِهَّللا ، ِهَرْدـُِقب  ُذوُعَا  ِهَّللا ، ِهَّزِِعب 
ُفاـخَا اـمَو  یْنیَع  یف  ُدِـجَا  اـم  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  ِهَّللا  ِلُوسَر  ِلآـِب  ُذوُعَا  ِهَّللا ، ِلوُسَِرب  ُذوُـعَا  ِهَّللا ، ِرْکِذـِب  ُذوُـعَا  ِهَّللا ، ِمْکُِحب  ُذوُـعَا 

«. َِکتَرُْدقَو َِکلْوَِحب  یّنَع  َِکلذ  ْبِهْذَا  َنِیبِّیَّطلا  َّبَر  َّمُهَّللَا  ُرَذْحَاَو ،
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هب صخـش  نآ  .دـندناوخ  یم  ار  اعد  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دینـش  يروک  درم  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
« يرََـصب یف  َروُّنلا  َلَعْجَت  ْنَا  : » دیـسر عوضوم  نیا  هب  نوچ  دـناوخ ، ار  اعد  نیا  زامن  زا  دـعب  درک و  زامن  تخاس و  وضو  تفر و  هناخ 

ِهَعِجاَّرلا ِحاوْرَالا  ِهَعاِطب  َُکلَاْسَا  ِهَِیلاْبلا  ِداسْجَالا  َّبَرَو  ِهَِیناْفلا  ِحاوْرَالا  َّبَر  ای  َکـُلَاْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » تسا نیا  اـعد  .دـش  اـنیب  شا  هدـید 
اِذا ْمُهَْنَیب  ِّقَْحلِاب  َكُذْخَاَو  ْمِهیف  ِهَقِداّصلا  َِکتَوْعَدـِبَو  اِهلْهَا  ْنَع  ِرُوبُْقلا  ِقاقِْـشنِابَو  اِهئاضْعَا  یِلا  ِهَمئَْتلُملا  ِداسْجَالا  ِهَعاِطبَو  اهِداسْجَا  یِلا 

ینُْغی َمْوَی ال  ٌنُوَنب و  ٌلاـم و ال  ُعَْفنَی  ـال  َمْوَی  َکَـتَمْحَر  َنوُجْرَیَو  َکَـشَْطب  َنُوفاـخَیَو  َکَناْطلُـس  َنْوَرَیَو  َكَءاـضَق  َنوُرُْظنَی  َِقئـالَْخلا  َزَرب 
یف َنیقَْیلاَو  يرََصب  یف  َروُّنلا  َلَعْجَت  ْنَا  ُنمْحَر  ای  َُکلَاْسَا  ُمیحَّرلا  ُزیزَْعلا  وُه  ُهَّنِا  ُهَّللا  َمِحَر  ْنَم  ّاِلا  َنوُرَْصُنی  ْمُه  الَو  ًاْئیَش  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم 

«. ٌریدَق یَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ینَْتیَْقبَا  ام  ًاَدبَا  یناِسل  یلَع  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللِاب  َكَرْکِذَو  یْبلَق 

هبترم هب  تفگ : هرصاب ، فعض  زا  درک  تیاکش  ترضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  رگید  تیاور  رد 
وحم بآ  هب  سیونب و  یماـج  رد  ررکم  رخآ ، اـت  ِضْرَاـْلاَو » ِتاومَّسلا  ُرُون  ُهَّللا   » هیآ دومرف : .ما  هدـش  روک  بش  هک  تسا  هدیـسر  يا 

.تشگرب نم  ییانیب  مدیشک ، لیم  هس  زا  رتمک  هک ، تفگ  يوار  .شکب  مشچ  هب  لیم  زا  نک و  هشیش  رد  ار  بآ  نک و 

لق  " و سانلا " برب  ذوعا  لق   " دـمح و هروس  ندـناوخ  رد  مشچ  يافـش  هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
.تسا ردنک  رم و  طسق و  ندیشک  یسرکلاهیآ و  و  قلفلا " برب  ذوعا 

.تشذگ رس  درد  ياهاعد  رد  شوگ  درد  ياعد  و 

شوگ رب  تسد  دومرف : .شوگ  ینیگنس  زا  درک  تیاکش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
ِساّنِلل اُهبِرْـضَن  ُلاْثمَالا  َْکِلتَو  ِهَّللا  ِهَیْـشَخ  ْنِم  ًاعِّدَـصَتُم  ًاعِـشاخ  ُهَْتیَاََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآرُْقلا  اَذَـه  اْنلَْزنَا  َول  : » ناوخب ار  تایآ  نیا  شکب و 

ُسوُّدـُْقلا ُِکلَْملا  وُه  اَِّلا  َهِلا  يِذَّلا ال  ُهَّللا  وُه  ُمیحَّرلا ، ُنَمْحَّرلا  وُه  ِهداهّـشلاَو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  وُه  اـِّلا  هِلا  ـال  يِذَّلا  ُهَّللا  وُه  َنوُرَّکَفَتَی ، ْمُهَّلََعل 
ُحِّبَُسی ینْسُْحلا  ُءامْسالا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  يِراْبلا ُء  ُِقلاْخلا  ُهَّللا  وُه  َنوکِرُْشی ، اّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس  ُرِّبَکَتُْملا  ُراّبَْجلا  ُزیزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا 

[. 21 هیآ 24 -  / رشح «] ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  وُهَو  ِضْرَالاَو  ِتاومَّسلا  یف  ام  َُهل 

َّنَاَک اهْعَمْـسَی  َْمل  ْنَاَک  : » دناوخب هبترم  تفه  هشفنب  نغور  ای  نمـسای  نغور  هب  شوگ  درد  يارب  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 
رد ار  نـغور  نآ  سپ  هیآ 36 ،] ءارسا /  هیآ 7 ؛ نامقل /  « ] ًالوئْـسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلُوا  ُّلُـک  َداؤُْفلاَو  َرَـصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِا  « ؛» ًاْرقَو ِْهیَنُُذا  یف 

.دناکچب شوگ 
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ُْرمْالا َیُِـضقَو  ُءاْملا  َضیغَو  یِعْلقَا  ُءامَـس  ایَو  ِکَئام  یعَْلبا  ُضْرَا  اـی  َلـیقَو  : » دـسیونب وا  یناـشیپ  رب  تسا : لوقنم  فاـعر  عطق  يارب  زا 
[. هیآ 44 / دوه «] َنیِملاّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعب  َلیقَو  ّيدوُْجلا  یَلَع  ْتَوَتْساَو 

َنوُِعبَّتَی ٍِذئَمْوَی  يرُْخا  ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِمَو  ْمُکُدیُِعن  اهیفَو  ْمُکانْقَلَخ  اْهنِم  : » دـناوخب ار  تایآ  نیا  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 
َهَّللا ِقَّتَی  ْنَمَو  َنیِملاّظلا ، ِمْوَْقِلل  ًادُْعب  َلِیقَو  ِکَئام  یِعَْلبا  ُضْرَا  ای  ًاسْمَه ، ّاِلا  ُعَمْـسَت  الَف  ِنمْحَّرِلل  ُتاوْصالا  ِتَعَـشَخَو  َُهل  َجَوِع  َیِعاّدـلا ال 

، ًارْدَـق ْیَـش ٍء  ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَـق  ِهْرمَا  ُِغلاب  َهَّللا  َّنِا  ُُهبْـسَح ، وُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَمَو  ُبِسَتْحَی ، ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَیَو  ًاجَرْخَم  َُهل  ْلَـعْجَی 
«. َنوُرِْصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغَاَف  ًاّدَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ًاّدَس  ْمِهیْدیَا  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَجَو 

ِهَّللا ِمِْسب  : » وگب راذگب و  ناهد  رب  تسد  دومرف : .ناهد  درد  زا  درک  تیاکش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم 
ای َکِمْسِاب  ًاسوُُّدق ، ًاسوُُّدق  ًاسوُُّدق  ْییَش ٌء ، اهَعَم  ُّرُضَی  یتَّلا ال  ِهَّللا  ِتاِملَِکب  ُذوُعَا  ٌءآد  ِهِمِْسا  َعَم  ُّرُضَی  يِذَّلا ال  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا 

ٍدَّمَُحم یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  ُهَّللَا  ای  ُهَّللَا  ای  ُهَّللَا  ای  َُکلأْسَا  َهَْتبَجَا ، ِِهب  َكاعَد  ْنَمَو  ُهَْتیَطْعَا  ِِهب  َکلئَـس  ْنَم  يِذَّلا  ِكَرابُْملا  ِسَّدَقُملا  ِرِهاّظلا  َّبَر 
ِیلْجِر ِیفَو  يِدَی  یفَو  يِرْهَظ  ِیفَو  ینَْطب  ِیف  يرََـصب و  ِیفَو  یعْمَـس  ِیفَو  یِـسأَر  یفَو  یِمَف  یف  ُدِجَا  اّمِم  ِینَِیفاُعت  ْنَاَو  ِِهْتَیب  ِلْهَاَو  ِِّیبَّنلا 

«. اهِّلُک یِحِراوَج  ِعیمَج  ِیفَو 

رهاظ شرثا  هاگره  دومرف : .مرادیب  درد  نیا  زا  اه  بش  تفگ : نادند ، درد  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هب  درک  تیاکـش  ریـصبوبا 
اُهبَسْحَت َلابِْجلا  يَرَتَو  : » ناوخب ار  هیآ  نیا  سپ  ناوخب ، دحا " هَّللا  وه  لق   " هروس دمح و  هروس  راذگب و  درد  ياج  رب  ار  تسد  دوش ،

«. َنُولَمْعَت اِمب  ٌریبَخ  ُهَّنِا  ْییَش ٍء  َّلُک  َنَْقتَا  يِذَّلا  ِهَّللا  َْعنُص  ِباحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِهَو  ًهَدِماج 

". ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا   " هروس اب  ناوخب  ار  اه  نیا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

، دلامب دنک  یم  درد  هک  یعضوم  رب  دلامب ، دوجس  عضوم  رب  تسد  نادند ، درد  عفد  يارب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
«. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  یفاّشلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دیوگب و 

هَّللا وه  لق   » و قلفلا » برب  ذوعا  لـق   » و ساـنلا » برب  ذوعا  لـق   » دـمح و هروس  نادـند  درد  عفد  يارب  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ًادَْرب ینوُک  ُراـن  اـی  اـْنُلق  ُمیلَْعلا ، ُعیمَّسلا  وُهَو  ِراـهَّنلاَو  ِلـیَّللا  ِیف  َنَکَـس  اـم  َُهلَو  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـیوگب سپ  دـناوخب ، دـحا »

، َنیَملاعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُسَو  اَهلْوَح  ْنَمَو  ِراّنلا  یف  ْنَم  َكِرُوب  ْنَا  َيِدُون  َنیرَـسْخالا ، ُمُه  اْنلَعَجَف  ًاْدیَک  ِِهب  اوُدارَاَو  َمیهاْربِا ، یلَع  ًامالَـسَو 
ُهوُکْشَی يِذَّلا  ِعیجَْولا  ِّرَش  ْنِم  ُرَذْحَیَو  ُفاخَی  ام  ِّرَش  ْنِم  َِکتَمَا  َْنباَو  َكَْدبَع  ِفِْکا  ٌیش  َْکنم  یفْکَی  الَو  ٍیْئیَش  ِّلُک  ْنِم  یفاک  ای  َّمُهَّللَا 

«. َْکَیِلا
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نآ رب  تسد  هک  نادند  درد  عفد  تهج  هب  دروآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ار  ذیوعت  نیا  لیئربج  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
َمْحَّللا ُكُْرتَتَو  َمْظَْعلا  ُلُکأَت  ِّمَْفلا  یف  ُنوُکَت  ٍهَّباِدل  ِبَجَْعلا  ُّلُک  ُبَجَْعلَا  : » دنناوخب تبون  تفه  دنراذگب و  تسا  هدروخ  مرک  هک  نادند 

اَْنلُقَف َنوُُمتْکَت  ُْمْتنُک  ام  ٌجِرُْخم  ُهَّللاَو  اهیف  ُْمتْأَراّداَف  ًاسْفَن  ُْمْتلَتَق  ِْذاَو  َنیَملاْعلا  ّبَر  هَِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ُهَّللا  ّاِلا  هِلا  یفاْکلا ال  یفاّشلا  ُهَّللاَو  یقْرَا  اَنَا 
[. 72 هیآ 73 -  هرقب /  « ] َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمُکیُریَو  یتْوَْملا  ُهَّللا  ِییُْحی  َِکلذَک  اهِضْعَِبب  ُهُوبِرْضا 

، دـناوخب هبترم  هس  ار  کی  ره  قلفلا ،" برب  ذوعا  لـق   " و ساـنلا " برب  ذوعا  لـق   " دـمح و هروس  دریگب و  یخیم  رگید ، تیاور  رد 
َدِراْبلاَو َّراْحلا  ِتَلَکَا  : » دـیوگب ار  شردـپ  درد و  بحاص  مان  نالف و  نب  نـالف  ُسْرِـضای » ٌمیمَر  َیِهَو  َماـظِْعلا  ِییُْحی  ْنَم  : » دـیوگب سپ 

ِمِْسب  » نالف نب  نالف  ِسْرِّْضلا » اذَه  َءاد  ُتْدَدَش  ُمیلَْعلا  ُعیمَّسلا  وُهَو  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِیف  َنَکَس  ام  َُهلَو  َنینُکْسَت  ِدِراْبلِاب  ْمَا  َنینُکْـسَت  ِّراْحلِاْبفَا 
.هَّللا هَّللا  هَّللا  دیوگب : دبوکب و  راوید  رد  ار  خیم  سپ  میظَْعلا » ِهَّللا 

ای : » وگب هدجس  رد  دومرف : ترضح  .ناهد  دنگ  زا  درک ، تیاکش  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  هب  یصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
اَذه ْنِم  َِکئافِِشب  ینِفِْـشا  ِكُولُْملا  َِکلَم  ای  ِْکلُْملا  َِکلام  ای  ِهَِهلْالا  َهِلا  ای  ِتاداّسلا  َدِّیَـس  ای  ِبابْرَْالا  َّبَرای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللَا  ای  ُهَّللَا  ای  ُهَّللَا 
افش مدناوخ و  دوجـس  رد  ار  اعد  نیا  هبترم  کی  تفگ : يوار  َِکتَْـضبَق ؛» یف  ُِبلَْقنَاَو  َكِْدبَع  ُْنباَو  َكُْدبَع  ّینِاَف  یّنَع  ُْهفِرْـصاَو  ِءاّدلا 

.متفای

.تسا عفان  مشچ  درد  يارب  شبآ  تشهب و  هایگ  زا  نالبمد  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

.دهد یم  الج  ار  مشچ  دنک ، یم  لیاز  ار  مشچ  نتخیر  بآ  ندرک ، كاوسم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

زا زاـسب  ییوراد  دومرف : .مشچ  رازآ  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدـح  رد 
.نکب رگیدکی  يواسم  ار  ازجا  روفاک و  روادج و 

.دنک یم  فرطرب  ار  تالایخ  مشچ و  فعض  دومرف : رگید  تیاور  رد 

.تسا عفان  دسر  مه  هب  هرصاب  يور  رب  هک  يدیفس  عفد  يارب  کنرف  هنهد  دومرف : رگید  تیاور  رد 

ریرح زا  دـنیاسب ، رگیدـکی  يواسم  ار  یحاـیر  روفاـک  يرطوقـس و  ربص  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  زا  ربتعم  تیاور  رد 
.دشک یم  ار  مشچ  رس و  ياهدرد  دنشکب ، مشچ  رد  هبترم  کی  یهام  دننک ، نوریب 
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رد زپب و  ياسب و  لـفلف ، هناد  تفه  اـب  درز  هلیله  هک  دومرف  ار  دوخ  باحـصا  زا  یـصخش  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا 
.شکب هدید 

مه هب  مشچ  رد  هک  يا  يدیفس  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ره مهرد و  کی  فاص  هزیکاپ  رداشن  مهرد و  ود  کی  ره  زا  لفلف  راد  لـفلف و  دومرف : .لـصافم  درد  نادـند و  درد  زا  دوب ، هدیـسر 
یم عطق  ار  هدـید  يور  يدیفـس  هک  نک  ربص  یتعاـس  شکب و  لـیم  هس  یمـشچ  ره  رد  نک و  نوریب  ریرح  زا  ياـسب و  بوخ  ار  هس 

.شکب گنس  همرس  نآ  زا  دعب  يوشب ، درس  بآ  هب  ار  مشچ  سپ  دنک ، یم  نکاس  ار  درد  دنک ، یم  كاپ  ار  مشچ  تشوگ  دنک ،

پچ يوـلهپ  رب  دـیراد  مشچ  درد  اـت  دوـمرف : رذوـبا  ناملـس و  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید  تـیاور  رد 
.دیروخم امرخ  دیباوخم و 

زا دعب  نتسش و  تسد  زا  دعب  ندیلام  مشچ  رب  تسد  دراد ، نایز  مشچ  درد  يارب  ندروخ  یهام  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
.دشخب یم  ناما  مشچ  درد  زا  نتفرگ  نخان  براش و  هعمج  هبنش و  جنپ  رد  و  مشچ ، درد  زا  دهد  یم  ناما  ندروخ  ماعط 

دندومرف.دیآ یم  رایـسب  مشوگ  زا  نوخ  كرچ و  هک  تفگ  شوگ و  درد  زا  درک  تیاکـش  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
رد هرطق  دنچ  نک و  مرگ  مرن  شتآ  يور  رب  نک ، جوزمم  نز  ریـش  اب  بوکب و  مرن  ریگب و  يردق  کی  ار  هدـش  هنهک  رایـسب  رینپ  هک 

.زیرب دنک  یم  درد  هک  یشوگ 

هدـح یلع  ار  کـی  ره  لدرخ  فک  کـی  هدـنکن و  تسوـپ  دـجنک  فـک  کـی  تسا : لوـقنم  شوـگ  درد  يارب  زا  رگید  تیاور  رد 
هک تقو  ره  دننک و  رهم  نهآ  رتشگنا  هب  ار  شرـس  دننکب ، هشیـش  رد  ار  نغور  دنریگب و  نغور  هدرک  طولخم  رگیدـکی  اب  دـنبوکب ،

.دبای افش  ات  دننک  نینچ  زور  هس  دنراذگب و  شوگ  رد  هبنپ  دنناکچب ، شوگ  رد  نآ  زا  هرطق  ود  دنهاوخ 

.دنناکچب شوگ  رد  هرطق  دنچ  دنزپب و  تیز  نغور  اب  ار  بادس  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد 

مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  تسا ، عفان  شوگ  درد  يارب  بادـس  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.تسین ریش  ندروخ  زا  رت  عفان  يزیچ  ولگ  درد  يارب  تسا : لوقنم 
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ياه يور  رهش  نآ  مدرم  هک  دندید  دنتشذگ ، يرهـش  هب  یـسیع  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
ار تشوگ  امـش  دومرف : ترـضح  .دـندرک  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  ضرم  يرایـسب  زا  تسا ، دوبک  ناشیا  ياه  مشچ  درز و  ناـشیا 

شیپ ار  تشوگ  نآ ، زا  دعب  تسه ، وا  اب  یتبانج  هک  نآ  رگم  دور  یمن  رد  هب  ایند  زا  یناویح  چیه  دیزپ و  یم  هتـسشن  نتخپ  زا  شیپ 
.دش فرطرب  ناشیا  يرامیب  دنتسش ، نتخپ  زا 

تقو رد  دومرف : .دوب  هدرک  داب  ناشیا  ياهور  و  دوب ، هتخیر  ناشیا  ياه  نادند  دنتشذگ  رگید  رهش  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
.دش لیاز  ناشیا  زا  اه  تلع  نآ  دندرک ، نانچ  دیراذگم  مه  رب  دینک و  زاب  ار  ناهد  باوخ 

هدروآ لمع  هب  بارش  زا  هک  يا  هکرس  : دومرف .دنراذگب و  نآ  رب  ار  دعس  نادند ، درد  يارب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا 
.دنک یم  مکحم  ار  نادند  نب  دنشاب 

؟ ار وت  دوش  یم  هچ  هک  دندیسرپ  ترـضح  .دیـشک  یم  هآ  دمآ ، ترـضح  تمدخ  هب  رایطلا  نب  هزمح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
ندرک و تماجح  هب  ییاود  دومرف : ترضح  نآ  دعب  دش ، نکاس  درک ، تماجح  .نکب  تماجح  دومرف : .دنک  یم  درد  منادند  تفگ :

.دسر یمن  لسع  ندروخ 

مرک ار  شنادند  رگا  دریگب  ار  شنغور  سپ  دـنکب ، ار  شتـسوپ  دریگب ، ار  لظنح  نادـند ، درد  يارب  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
رب دراذـگب ، نادـند  نآ  نایم  رد  هدرک ، هدولآ  نآ  هب  ار  هبنپ  دزیرب و  نغور  نآ  زا  هرطق  دـنچ  نادـند  نآ  نایم  رد  دـشاب  هدرک  یلاخ 

بـش دنچ  رد  تسا  عقاو  نادند  نآ  بناج  رد  هک  یـشوگ  نآ  رد  دنک  درد  نادند  نب  رگا  .دـنک و  نینچ  بش  هس  ات  دـباوخب ، تشپ 
.دناکچب هرطق  هس  ای  هرطق  ود  بش  ره 

هتشگ یخرس  هب  گنر  ای  دشاب  هدیشوج  شناهد  ای  دنک  درد  ای  دیآ  شنادند  نب  زا  نوخ  ای  دشاب  هتـشاد  ناهد  درد  هکره  : دومرف زاب 
زا يدراک  و  دنک ، خاروس  ار  شرس  و  دریگب ، لگ  هب  ار  شمامت  و  دریگب ، دشاب  هدش  درز  دشاب و  هدیـسر  هک  هزات  لظنح  کی  دشاب 

دنشاب هدروآ  لمع  هب  بارش  زا  هک  يدنت  رایسب  هکرـس  سپ  دوشن ، خاروس  هک  يروط  هب  دشارتب  ار  شزغم  دنک و  لخاد  خاروس  نآ 
رب دریگب ، ینخان  ردق  هب  دوش  جایتحا  هک  تقو  ره  درادرب و  سپ  دشوجب ، رایـسب  هک  دراذـگب  شتآ  يور  رب  دزیرب و  خاروس  نآ  رد 

هکرس هب  نآ  زا  دعب  دلامب و  ناهد  اه و  نادند 
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هب هکرس  دوش  فرطرب  شبآ  دنچ  ره  دنک و  یلاخ  رگید  فرظ  ای  هشیش  رد  تسا  لظنح  نایم  رد  هچنآ  دهاوخ  رگا  دنک و  هضمضم 
.تسا رتشیب  شعفن  دوش  رت  هنهک  دنچ  ره  دزیرب و  شیور 

نآ زا  دعب  دنتخیر ، مناهد  رد  مرگ  هدولاپ  دـنتفرگ و  هار  رد  ارم  نادزد  تفگ : هک  ماظن  نب  میهاربا  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
ناهد رد  دعس  دومرف : هک  مدید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلعاضر  ماما  سپ  تخیر ، مامت  میاه  نادند  سپ  دندرک ، فرب  زا  رپ  ار  مناهد 

یم ناسارخ  هب  تسا و  هدش  دراو  ام  لحم  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  هک  مدینـش  هاگ  دـنچ  زا  دـعب  .دـیورب  تیاه  نادـند  ات  نکب 
نادـند مدرک ، ناـنچ  .دوب  هدومرف  باوخ  رد  هک  دومرف  ار  ناـمه  مدرک ، ضرع  ار  دوخ  لاـح  متفر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  .دور 

.دییور میاه 

اه نیا  لاثما  قَهَب و  یسیپو و  هروخ  دوبث و  لولاث و  حورجو و  حورق  ریزانخ و  هجلاعم  : متشه لصف 

ببس نیا  هب  تسا ، هدیـسر  مه  هب  مندب  رد  يرایـسب  لولاث  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  تسا : لوقنم  نامعن  نب  یلع  زا 
َْتناکَف  » ات ناوخب  هعَقاولا » ِتعَقَو  اِذا   » تبون تفه  ییوج  ره  رب  ریگب و  وج  تفه  لولاـث  ره  يارب  زا  دومرف : ترـضح  .مدـش  نیگمغ 

« ًاْتمَا الَو  ًاجَوِع  اهیف  يرَت  ًافَـصْفَص ال  ًاعاق  اهُرَذَـیَف  ًافَـسَن  ّیبَر  اهُفِْـسنَی  ْلُقَف  ِلابِْجلا  ِنَع  َکَنُولئْـسَیَو  : » ناوخب تبون  تفه  و  ًاّثَْبنَم » ًءابَه 
نآ رب  یگنـس  دـنبب و  يون  هچراپ  رد  ار  اهوج  عومجم  لامب و  یلولاث  ره  رب  تبون  کـی  ار  ییوج  ره  سپ  105 ؛] هیآ 107 -  هط /  ]
همه هتفه  کی  زا  دـعب  مدرک ، نینچ  تفگ : يوار  .ینکب  عاعـشلا  تحت  رد  ار  راک  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  و  زادـنیب ، یهاچ  رد  دـنبب ،

.دوب هدش  فرطرب 

ِهَّللا ِمِْسب  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » ناوخب ار  اعد  نیا  تبون  هس  لامب و  لولاث  رب  تسد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
«. ُدِجَا ام  یّنَع  ُْحما  َّمُهَّللَا  ِمیظَْعلا  ِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِهَّللِابَو 

رد یصخش  دیسر ، مه  هب  شندرگ  رد  ریزانخ  ام  هناخ  رد  يرتخد  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
«. يِدِّیَس ای  ِّبَر  ای  ُمیحَر  ای  ُفُؤَر  ای  : » دناوخب رّرکم  ار  اعد  نیا  وگب  تفگ : نم  هب  باوخ 
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.تسا هدش  رهاظ  نم  ندب  رد  هدام  هدـنگ  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
هب رازگب ، زامن  تعکر  راهچ  ورب و  يدنلب  ماب  ای  ارحص  هب  نکب و  لسغ  لاوز ، تقو  رد  مراهچ  زور  رد  رادب و  هزور  زور  هس  دومرف :

ار دوخ  ياه  هماج  يوش ، غراف  زاـمن  زا  نوچ  و  بلق ، روضح  عّرـضت و  هیرگ و  رد  نک  یعـس  یناوت  اـت  و  یهاوخ ، هک  يا  هروس  ره 
يراز اب  راذگب و  كاخ  رب  ار  دوخ  تسار  يولهپ  ورب و  هدجـس  هب  كاخ  رب  دنبب ، دوخ  رب  گنل  قیرط  هب  هزیکاپ  هنهک  هماج  زادنیب و 

یب ام  ْفِشْکاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیمِحاّرلا  َمَحْرَا  ای  ُبیُجم  ای  ُبیِرَق  ای  ُراّبَج  ای  ُمیرَک  ای  ُدَحَا  ای  ُدِـحاو  ای  : » وگب عوشخ  و 
عفن یتقو  دومرف : و  ینَّمَغَو .» یناذا  ْدَقَف  یب  ام  ْبِهْذَاَو  ِهَمْعِّنلا  ِمامَِتب  َّیَلَع  ُْنْنماَو  ِهَرِخالاَو  اْینُّدـلا  ِیف  َهَِیفاّشلا  َهَِیفاْعلا  ِینِْـسْبلَاَو  ٍضَرَم  ْنِم 

.تفای تیفاع  يدوز  هب  درک  نینچ  صخش  نآ  .دنک  یم  ریثأت  هک  یشاب  نیقی  بحاص  دشاب و  نئمطم  ترطاخ  هک  دنک  یم 

يارب يراد  وضو  هک  یتقو  رد  دوش ، یهتنم  يدب  لاح  هب  هک  یـسرت  دـسر و  مه  هب  ندـب  رد  هک  یمرو  ره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
ِهَّللا ِهَیْـشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِـشاخ  ُهَْتیأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآرُقلا  اَذـه  اْنلَْزنَا  َول  : » ار تایآ  نیا  ناوخب  مرو  نآ  يارب  زامن  زا  شیپ  بجاو  زامن 

ار لکـش  نیا  قالخالا  مراکم  باتک  رد  .دوش  نکاس  مرو  نآ  ینک  نینچ  رگا  هک  هروس ،  ناـیاپ  اـت  هیآ 21  رـشح /  « ] هروس رخآ  ات 
.دنسیونب ددع  بیترت  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  .تسا  هدرک  لقن  ندروآ  نوریب  مک  هلبآ و  عفد  يارب 

13 2 3 16

8 11 15 5

12 7 6 9

1 14 15 4

، دوش رهاظ  شرثا  هک  لّوا  رد  دیآ ، یم  نوریب  ندب  رد  هک  هزیر  ياه  لمد  روبث و  يارب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هب نآ  يور  رب  ار  تشگنا  متفه  هبترم  رد  ُمیرَْکلا .» ُمیلَْحلا  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ال  : » دیوگب هبترم  تفه  دـنادرگب و  شرود  رب  تداهـش  تشگنا 

.دراذگب تّوق 

سپ دـننک ، یمن  نوریب  ندـب  زا  نآ  نایغط  تقو  رد  هک  تسا  يدـساف  نوخ  زا  شرثکا  روبث ، اه و  لمد  نیا  دومرف : رگید  تیاور  رد 
دور باوختخر  هب  نوچ  دوش ، ثداح  اه  نیا  وا  رد  هک  یسک 
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اهدرد ریاس  اه و  نیا  زا  ات  ٍّرَـش » يذ  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  ٌرِجاف  الَو  ٌِّرب  َّنُهُزِواـُجی  ـال  یتَّلا  ِتاـّماّتلا  ِِهتاـِملَکَو  ِمیظَْعلا  ِهَّللا  ِهْجَِوب  ُذوُعَا  : » دـیوگب
.دبای تیفاع 

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  : » دراد هاـگن  دوخ  اـب  دـسیونب و  دـناوخب و  ار  تاـیآ  نیا  اـبوق  لـمد و  يرک و  يارب  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ًهَرات ْمُکُجِرُْخن  اْهنِمَو  ْمُکُدـیُعن  اهیفَو  ْمُکانْقَلَخ  اْهنِم  ٍرارَق ، ْنِم  اَهلام  ِضْرَْالا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثیبَخ  ٍهَرَجَـشَک  ٍهَثیبَخ  ٍهَِملَک  ُلَـثَمَو  ِمیحَّرلا 

«. ٌریدَق ٍئَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللاَو  یْقبَت  َْتنَاَو ال  یْقبَی  ُهَّللاَو  ُُربْکَت  َْتنَاَو ال  ُرَبْکَا  ُهَّللا  يرُْخا 

هدیسر مه  هب  وا  يور  رد  هک  یسیپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  درک  تیاکـش  دامع  نب  سنوی  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
اعد نیا  زامن ، لّوا  تعکر  ود  رخآ  هدجـس  رد  زیخرب و  بش  زاـمن  هب  زاـسب و  وضو  دوش  بش  رخآ  ثلث  نوچ  دومرف : ترـضح  .دوب 
ِْریَخ ْنِم  ینِطْعَاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِتاْریَْخلا  َیِطْعُم  ای  ِتاوَعَّدـلا ، َعِماس  ای  ُمیحَر ، ای  ُنمْحَر  ای  ُمیظَع ، اـی  ُِّیلَع  اـی  : » ناوخب
ُهَّنِاَف ، » ربب ار  رازآ  نآ  مان  و  َعَجَْولا » اَذه  یّنَع  ْبِهْذأَو  ُُهلْهَا ، َْتنَا  ام  ِهَرِخالاَو  اْینُّدلا  ِّرَـش  ْنِم  یّنَع  ْفِرْـصاَو  ُُهلْهَا ، َْتنَا  ام  ِهَرِخالاَو  اینُّدلا 

نم زا  یـسیپ  نآ  هک  مدوب  هدیـسرن  هفوک  هب  زونه  مدرک و  نانچ  تفگ : يوار  .نکب  اعد  عرـضت و  رد  هغلابم  و  ینَنَزحَاَو ،» ینَظاغ  ْدَق 
.دش فرطرب 

دیزاسب و وضو  دومرف : .دندرک  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  تلع  نیمه  زا  وا  ریغ  لیعمـسا و  نب  قحـسا  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
، ُهَّللَا ای  ُهَّللَا  ای  ُهَّللَا  ای  : » دییوگب دیتسرفب ، وا  تیب  لها  دّمحم و  رب  تاولـص  دیروآ و  اج  هب  یهلا  يانث  دمح و  دـینکب ، زامن  تعکر  ود 
ای ُدَمَـص  ای  ُدَمَـص  ای  ُدَحَا ، ای  ُدَحَا  ای  ُدَـحَا  ای  ُدِـحاو ، ای  ُدِـحاو  ای  ُدِـحاو  ای  ُمیحَر ، ای  ُمیحَر  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر ، ای  ُنمْحَر  ای  ُنمْحَر  ای 
ای َنیَملاْعلا ، َّبَر  ای  َنیَملاْعلا  َّبَر  ای  َنیَملاْعلا  َّبَر  ای  َنیرِداْقلا ، َرَْدقَا  ای  َنیرِداْقلا  َرَْدقَا  ای  َنیرِداْقلا  َرَْدقَا  ای  َنیمِحاَّرلا ، َمَحْرَا  ای  ُدَـمَص ،
َّرَش یّنَع  ْفِرْصاَو  ِهَرِخالاَو ، اْینُّدلا  َْریَخ  ینِطْعَاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِتاْریَْخلا ، َیِطْعُم  ای  ِتاکَرَْبلا ، َلِّزنُم  ای  ِتاوَعَّدلا ، َعِماس 

«. ینَنَزْحَاَو ُْرمَْالا  ِینَظاغ  ْدَقَف  یب  ام  ْبِهْذَاَو  ِهَرِخالاَو ، اْینُّدلا 

.دوش فرطرب  ات  روخب  يوشب و  سیونب و  لسع  اب  ار  سی  هروس  دومرف : رگید  تیاور  رد 

هک تسا ، روکذـم  قالخالا  مراکم  رد  .روخب و  يوشب و  بآ  هب  سیونب و  یفرظ  رد  لسع  اب  ار  ماعنا  هروس  دومرف : رگید  تیاور  رد 
ُِتْبُثیَو ُءاشَی  ام  ُهَّللا  وُحْمَی  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » راد هاگن  دوخ  اب  روخب و  يوشب و  سیونب و  ار  تایآ  نیا  هروخ  یـسیپ و  يارب 

، ِباتِْکلا ُُّما  ُهَْدنِعَو 
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شردام وا و  مان  و  ٍنالُف » ِْنب  ِنالُف  ِمْسِاب  َعابُرَو ، َثُالثَو  یْنثَم  ٍهَِحنْجَا  ِیلُوا  ًالُـسُر  ِهَکئالَْملا  ِلِعاج  ِضْرْالاَو  ِتاومَّسلا  ِرِطاف  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا 
.دسیونب ار 

وا َنوُعْدَـت  ِْذا  ْمُکَنوُعَمْـسَی  ْلَـه  ٍموـُْلعَم ، ٍرَدَِـقب  اـِّلا  ُُهلِّزَُنن  اـمَو  ُُهِنئازَخ  انَدـْنِع  اـِّلا  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْنِاَو  : » دـسیونب عـضوم  نآ  رب  قََـهب  يارب  زا 
«. َنوُّرضَی وا  ْمُکَنوُعَْفُنی 

و ُزب ، هیپ  زا  ردق  نامه  ریگب و  هزات  ریق  زا  يردق  دومرف : یتحارج  بحاص  يارب  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تسا : لوقنم  یتیاور  رد 
ریگب و هنهک  ناتک  يا  هراپ  سپ  رـصع  زامن  تقو  ات  رهظ  تقو  نیب  ام  زا  راذـگب ، مرن  شتآ  يور  رب  لامب و  هزات  يوبـس  رب  ار  ود  ره 
نک و هدولآ  ریق  هب  نک و  هلیتف  ار  ناتک  دشاب  هتـشاد  یخاروس  تحارج  رگا  و  راذـگب ، تحارج  يور  هب  نک و  الط  نآ  رب  ار  ریق  نآ 

.راذگب تحارج  رد 

رتشین دندرک  یمن  تأرج  ابطا  و  دش ، كاله  رب  فرشم  هک  دوب  هدمآ  نوریب  لکوتم  ندب  رد  یجارخ  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
: دومرف ترـضح  .درک  ضرع  ار  لکوتم  لاح  داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  تمدـخ  هب  لکوتم  ریزو  ناـقاخ  نب  حـتف  .دـننزب 

.دیراذگب جارخ  نآ  رب  دینک و  طولخم  بالگ  اب  دیریگب و  دوش  یم  هتشرس  نادنفـسوگ  ياپ  تسد و  ریز  رد  هک  دنفـسوگ  نیگرس 
هدومرف هچنآ  .تسا  قلخ  نیرتاناد  ترضح  نآ  تفگ : لکوتم  ریزو  دنک ! یم  هدیاف  هچ  نیا  هک  دندیدنخ  ابطا  دیسر ، ربخ  نیا  نوچ 

دـش و هدوشگ  جارخ  نآ  سپ  تفر ، باوخ  هب  دـش و  نکاـس  شدرد  دـندروآ و  لـمع  هب  دوـب  هدوـمرف  هچنآ  سپ  .درک  دـیاب  تسا 
.تفای افش  دش و  عفد  رایسب  كرچ 

.دنک یم  فرطرب  ار  یسیپ  ندروخ ، نتخپ و  واگ  تشوگ  اب  ار  ردنغچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

طولخم هرون  اب  ار  انح  ور و  مامح  دومرف : قهب ، یـسیپ و  زا  ترـضح  نآ  هب  درک  تیاکـش  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.ار نآ  رثا  دید  یهاوخن  رگید  هک  لامب  عضوم  نآ  رب  نک و 

.دنک یم  لیاز  ار  یسیپ  هروخ و  واگ ، تشوگ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا 

ناراب بآ  اب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  تسین  رت  عفان  یـسیپ  يارب  زیچ  چـیه  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
لیاز ار  هروخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تبرت  و  هروخ ، زا  تسا  ناما  ینیب  يوم  دومرف : .لامب  عضوم  نآ  رب  روخب و 

تیارس هک  دییامنن ، ترشاعم  ناشیا  اب  دینکم و  ناشیا  هب  رظن  رپ  دیزیرگب و  دشاب  هتشاد  یسیپ  ای  هروخ  هک  یسک  زا  : دومرف .دنک  یم 
.دنک یم 
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: تسا لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  .هروخ و  زا  دـهد  یم  ناما  نتفرگ  براش  هعمج  ره  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
.مغلش ندروخ  دزادگ  یم  ار  نآ  و  تسه ، وا  ندب  رد  هروخ  گر  هک  نآ  رگم  تسین  سک  چیه 

بیـس دومرف : .تسا  هدـش  رهاظ  نم  ندـب  رد  نوعاط  هدام  هک  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.تفای تیفاع  دروخ ، صخش  نآ  .دروخب 

هفرس هدعم و  رازآ  اهداب و  جنلوق و  ینوردنا و  ضارما  هجلاعم  : مهن لصف 

اریز نآرق  زا  نکب  افش  بلط  دومرف : ترضح  .هنیس  درد  زا  درک ، تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم 
.تساه هنیس  رد  هچنآ  يارب  تسه  افش  نآرق  رد  ینعی  ِروُدُّصلا ؛» ِیف  اِمل  ٌءافِش  ِهِیف  : » دیامرف یم  یلاعت  قح  هک 

زا مردارب  تفگ : دمآ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
زاب ورب و  دومرف : .درکن  عفن  دروخ و  تفگ : دـمآ ، رگید  زور  .دروخب  مرگ  بآ  اب  لسع  یکدـنا  وگب  دومرف : .دراد  رازآ  مکـش  درد 

ببـس نیا  هب  تسا ، قفاـنم  شردارب  دومرف : تفر ، صخـش  نآ  نوچ  .ناوخب  وا  دزن  دـمح  هروـس  هبترم  تفه  و  دروـخب ، هدـب  لـسع 
.دیشخبن عفن  ار  وا  لسع  ندروخ 

ار اعد  نیا  روخب و  بآ  دومرف : .مکـش  درد  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
َِکئافِِـشب ْینِفِْـشا  ِتاداّسلا ، َدِّیَـس  ای  ِكُولُْملا  َِکلَم  ای  ِهَِهلْالا ، َهِلاِاب  ِبابْرَْالا ، َّبَر  ای  ُمیحَر ، ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا ، ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا  اـی  : » ناوخب

«. َِکتَْضبَق یف  ُبَّلَقَتَا  َكِْدبَع  ُْنباَو  َكُْدبَع  یِّنِاَف  ٍمْقُسَو ، ٍءاد  ِّلُک  ْنِم 

عـضوم نآ  رب  تسد  دومرف : .فان  درد  زا  دومن  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
 - هیآ 42 تلـصف /  « ] ٍدـیمَح ٍمیکَح  ْنِم  ٌلیْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  الَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتأیال  ٌزیزَع  ٌباتَِکل  ُهَّنِاَو  : » وگب هبترم  هس  راذـگب و 

[. 41
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لق  " و قلفلا " برب  ذوعا  لق   " و سانلا " برب  ذوعا  لق   " دمح و هروس  مکش  درد  جنلوق و  يارب  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  دنچ  رد 
ُماُرت ـال  یتَّلا  ِِهتَّزِِعبَو  ِمیظَْعلا ، ِهَّللا  ِهْجَوـِب  ُذوُـعَا  : » دـسیونب زین  ار  اـعد  نیا  دـسیونب و  نارفعز  کـشم و  اـب  یماـج  رب  ار  دـحا " هَّللا  وـه 

رد ای  اتشان  دروخب ، دیوشب و  ناراب  بآ  هب  و  ُْهنِم ،» ُرَذْحَا  ام  ِّرَشَو  ِهیف  ام  ِّرَـشَو  ُعَجَْولا  اَذه  ِّرَـش  ْنِم  ْییَـش ٌء  اْهنِم  ُِعنَتْمَی  یتَّلا ال  ِِهتَرْدُِقبَو 
.باوخ تقو 

زا ار  رگید  ياضعا  اپ و  تسد و  ود  دوش  یم  ضراع  هک  ندـب  زا  یتمـسق  رب  هک  یـضرم   ] جـلاف يارب  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.تسا عفان  اهداب  عیمج  و  دزادنا ] یم  تکرح 

غراف زامن  زا  نوچ  دومرف : .هاـگیهت  درد  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
اْنَیِلا ْمُکَّنَاَو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَا  ُْمْتبِسَحَفَا  : » ناوخب ار  تایآ  نیا  لامب و  درد  عضوم  رب  نآ  زا  دعب  لامب و  دوجـس  عضوم  رب  تسد  يوش 
َْدنِع ُُهباسِح  امَّنِاَف  ِِهب  َُهل  َناهُرب  َرَخآ ال  ًاهِلا  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَـی  ْنَمَو  ِمیِرَْکلا ، ِشْرَْعلا  ُّبَر  وُه  ّاِلا  هِلا  ُّقَْحلا ال  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاـعَتَف  َنوُعَجُْرت ، ـال 

هب مدرک ، نینچ  تفگ : يوار  [، 115 هیآ 118 -  نونمؤم /  « ] َنیمِحاَّرلا ُْریَخ  َْتنَاَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  ِّبَر  ُْلقَو  َنوُِرفاْکلا ، ُحـِْلُفی  ـال  ُهَّنِا  ِهِّبَر 
.دش فرطرب  يدوز 

، ِهَّللِابَو ِهَّللا  ِمِْسب  : » دناوخب اعد  نیا  هبترم  هس  دلامب و  هاگیهت  رب  تسد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد 
نآ رب  تسد  هبترم  ره  رد  و  یتَرِـصاخ ،» یف  ُدِـجَا  اـم  یّنَع  ُحـْما  َّمُهَّللَا  ِمیظَْعلا ، ِِّیلَعلا  ِهَّللاـِب  اـِّلا  َهُّوق  ـالَو  َلْوَح  ـالَو  ِهَّللا ، ُلوُـسَر  ٌدَّمَُحم 

.دشکب عضوم 

مزمز بآ  هب  و  دـسیونب ، نارفعز  هب  ار  تاـیآ  نیا  زُرپِـس  َملَا  عـفد  يارب  زا  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نـب  یلع  ترـضح  زا 
َْنَیب ِغَْتباَو  اِهب  ِْتفاُخت  الَو  َِکتالَِـصب  ْرَهْجَت  الَو  ینْـسُْحلا  ُءآمْـسَالا  ُهَلَف  اوُعْدَـت  ام  ًاّیَا  َنمْحَّرلا  اوُعْداِوا  َهَّللا  اوُعْدا  ُِلق  : » دروخب دـیوشب و 

ُهْرِّبَـکَو ِّلذــلا  َنـِم  ٌِّیلَو  ُهـَل  ْنُـکَی  ْمـَلَو  ِکـلُْملا  ِیف  ٌکیرـَـش  ُهـَل  ْنُـکَی  ْمـَلَو  ًادــَلَو  ْذـِـخَّتَی  ْمـَل  يِذَّلا  ِهَّللُدـْـمَْحلا  ِلـُقَو  ًـالیبَس  َکــِلذ 
[. 110 هیآ 111 -  / ءارسا «] ًاریبْکَت

یم رازآ  يا  هبترم  هب  تفگ : مکش و  ياهادص  رقارق و  زا  درک ، تیاکش  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  تمدخ  هب  یصخش  تسا : لوقنم  و 
ام َّمُهَّللَا  : » ناوخب اعد  نیا  يوش  غراف  بش  زامن  زا  نوچ  دومرف : ترضح  .موش  یم  هدنمرش  میوگ ، یم  نخس  هک  یـسک  اب  هک  دنک ،

الام یلَع  َلِکَّتأ  ْنَا  َِکبُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ِهیف ، ِیلَرْذُع  الَف  ِهینَتْرَّذَح  ْدَـقَف  ٍءوُس  ْنِم  ُْتلِمَع  امَو  ِهیف  یل  َدْـمَحال  َْکنِم  وُهَف  ٍْریَخ  ْنِم  ُْتلِمَع 
«. ِهیف یلَرْذُع  الام  ُنِما  وا  ِهیف  یل  َدْمَح 

.تسا هدش  دراو  ریحز  عفد  يارب  اعد  نیمه  رگید  تیاور  رد 
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نآ رب  ار  تاـیآ  نیا  ریگب و  یبآ  دومرف : .مکـش  شچیپ  زا  ترـضح  نآ  هب  درک  تیاکـش  یـصخش  تسا : لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
ِتاوـمَّسلا َّنَا  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َرَی  َْملَوَا  : » وـگب سپ  هـبترم ؛ هـس  هیآ 185 ] هرقب /  « ] َرْـسُْعلا ُمُِکب  ُدـیُری  ـالَو  َرُّـسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدـیُری  : » ناوخب

رب تسد  ود  دروخب ، ار  بآ  نآ  سپ  هیآ 30 ] ءایبنا /  « ] َنُونِمُؤی الَفَا  ٍّیَح  یَـش ٍء  َّلُک  ءاْملا  َنِم  اْنلَعَجَو  امُهانْقَتَفَف  ًاْقتَر  اتَناک  َضْرـْالاَو 
.دلامب مکش 

ٍءاِمب ِءامَّسلا  َباْوبَا  انْحَتَفَف   » ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دلامب : مکـش  رب  دناوخب ، نغور  رب  ار  تایآ  نیا  هک  تسا ، هدش  دراو  تیاور  رد 
ْمِْهیَلَع انْحَتَفَف  [ » 11 هیآ 13 -  رمق /  « ] ٍرُـسُد ٍحاْولَا و  ِتاذ  یلَع  ُهاْنلَمَحَو  َرِدـُق  ْدَـق  ٍْرمَا  یلَع  ُءاْملا  یَقَْتلاَف  ًانُویُع  َضْرَاـْلا  اـَنْرَّجَفَو  ٍرِمَْهنُم 

[. هیآ 30 ءایبنا /  « ] ...ًاْقتَر اتَناک  َضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  َّنَا  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َرَی  َْملَوَا   » نالف نب  نالف  ِمْسِاب  ْیَش ٍء » ِّلُک  َباْوبَا 

درد زا  درک  تیاکـش  ترـضح  نآ  دنزرف  لیعمـسا  دندوب ، يرفـس  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
يِذَّلا ِهَّللا  ِْعنُِصبَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دناوخ وا  رب  ار  اعد  نیا  دباوخب و  تشپ  رب  هک  دندومرف  دیبلط ، ار  وا  ترـضح  .تشپ  درد  مکش و 

«. ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  وُهَو  ِضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  یف  ام  َُهل  َنَکَس  يذَّلِاب  ُحیر  ای  ْنُکُْسا  َنولَمْعَت ، اِمب  ٌریبَخ  ُهَّنِا  ْیَش ٍء  َّلُک  َنَْقتَا 

عـضوم نآ  رب  ار  تسد  دومرف : .تشپ  درد  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هب  یـصخش  تسا : لوـقنم  رگید  تیاور  رد 
ِِهتُْؤن اینُّدـلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَمَو  ًالَّجَُؤم  ًاباتِک  ِهَّللا  ِنْذِاب  ّاِلا  َتوُمَت  ْنَا  ٍسْفَِنل  َناک  امَو  : » ناوخب ار  هیآ  نیا  هبترم  هس  دراد و  درد  هک  راذـگب 

.دناوخب ار  ردق  هروس  هبترم  تفه  و  هیآ 145 ] نارمع /  لآ  « ] َنیرِکاّشلا يِزْجَنَسَو  اْهنِم  ِِهتُْؤن  ِهَرِخالا  َباَوث  ْدُِری  ْنَمَو  اْهنِم 

كدنا تفگ : و  سفن ، یگنت  زا  درک  تیاکـش  دمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  لضفم  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دوش نکاس  ات  روخب  رتش  لوب  دومرف : .منیشن  یم  ددرگ و  یم  گنت  مسفن  مور  یم  هک  یهار 

: دومرف ترضح  و  هفرس ، زا  درک  تیاکش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یـصخش  هک  تسا  هدرک  تیاور  نسح  ثیدح  رد  ینیلک 
مدروخ زور  کی  تفگ : صخـش  نآ  .روخب  زور  ود  ای  زور  کـی  نک و  فوفـس  تاـبن  زا  ردـق  ناـمه  اـب  یمور  نادـجنا  زا  يردـق 

.دش فرطرب 

هلقاق و هلبنس و  دومرف : ترضح  .لس  ضرم  زا  درک ، تیاکش  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
مامت و  ریگب ، ازجا  زا  کی  ره  ربارب  ود  ار  نویفرف  ریگب و  يواسم  ار  ازجا  دیفـس ، لـفلف  قبرخ و  جـنبلا و  رذـب  اـحرقرقاع و  نارفعز و 

ریرح زا  هدییاس ، ار  ازجا 
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افـش درک  ناـنچ  .روخب  بش  هس  رد  مرگ  بآ  هب  دوخن  کـی  ردـق  هب  نک و  ریمخ  دنـشاب  هتفرگ  ار  شَفَک  هک  یلـسع  اـب  نک ، نوریب 
.تفای

ءزج و کی  دیفـس  لفلف  زا  ریگب  دومرف : .هفرـس  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ازجا نیا  ءزج و  کی  جنبلا  رذب  ءزج و  کی  نارفعز  ءزج و  کی  هلقاق  ءزج و  کی  لبنس  ءزج و  کی  دیفس  قبرخ  ءزج و  ود  نویفرف 

هنهک و هفرـس  يارب  زا  زاسب و  اه  هبح  هدرک ، ریمخ  نک ، لخاد  ار  هتفرگ  فک  لسع  ازجا ، مامت  لثم  نک ، نورب  ریرح  زا  هدـییاس ، ار 
.روخب مرگ  مین  هنایزار  بآ  هب  باوخ  تقو  رد  هزات 

هب هک  ییاهدرد  دیـسر  یم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  ایآ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلعرفعج  ماما  زا  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
ناگرزب ياهدرد  زا  هاـگیهت  درد  دیـسر ، یم  وا  هب  گرزب  مدرم  ياـه  يراـمیب  تیلوفط ، رد  یلب ، دومرف : دیـسر ؟ یم  مدآ  نادـنزرف 

ریمخ رگیدکی  اب  ار  تیز  نغور  هناد و  هایس  لسع و  هک  تفگ  یم  دوخ  ردام  هب  دش  یم  ضراع  ار  وا  هک  یهاگ  تیلوفط  رد  تسا ،
تدوـخ يراد ، تهارک  ارچ  تفگ : یم  میرم  ترـضح  نآ ، ندروـخ  زا  تشاد  تهارک  دروآ ، یم  نوـچ  .رواـیب  نم  يارب  زا  نک و 

تفرگ و یم  سپ  .مراد  تهارک  اود  یگزمدـب  تیلوفط و  عزج  يارب  زا  مدرک و  بلط  ار  نآ  يربمغیپ  ملع  هب  تفگ : یم  يدـیبلط ؟
.دومرف یم  لوانت 

.دنک یم  فرطرب  ار  هاگیهت  درد  دزیر ، یم  هرفس  زا  هک  اه  هزیر  ندروخ  هدش : دراو  تیاور  دنچ  رد 

ار ینوردـنا  ياهدرد  دـهد و  یم  الج  ار  لد  هک  ار  دورما  دـیروخب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  تیاور  رد 
.دنک یم  نکاس 

.دنک یم  لیاز  ار  هاگیهت  درد  هک  ار  یمور  نادجنا  دیروخب  دومرف : رگید  تیاور  رد 

هب یلاعت  قح  درک ، اعد  دیسر ، مه  هب  رگج  رد  يا  هحرق  ار  مالسلا  هیلع  لیقزح  ترضح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  زا 
.دش فرطرب  وا  زا  رازآ  نآ  درک ، نانچ  .لامب  نوریب  زا  دوخ  هنیس  رب  ریگب و  ار  ریجنا  هریش  دومرف : یحو  وا 

هدب و هرقن  يا  هراپ  دومرف : زرپس ، درد  تدش  زا  درک  تیاکش  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هب  یصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دبای یم  افش  دهاوخ  ادخ  رگا  هک  دراد ، زرپس  رازآ  هکره  هب  ناروخب  زور  هس  زپب و  یبرع  نغور  اب  ار  نآ  رخب و  هرت 
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.دراد زرپس  رازآ  ترضح  نآ  نامالغ  زا  یکی  هک  دندرک  ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  هب  تسا : هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  ینیلک 
.تفای تیفاع  دروخ  زور  هس  نوچ  .دیناروخب  وا  هب  هرت  زور  هس  دومرف :

.دشُک یم  ار  هدعم  ياه  مرک  هک  دنشاب  هتخاس  بارش  زا  هک  ار  هکرس  دیروخب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا 

.دشک یم  ار  هدعم  مرک  ندروخ ، اتشان  يامرخ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

یم ار  شا  هدعم  ياه  مرک  دروخب ، باوخ  تقو  رد  ار  هوجع  يامرخ  هناد  تفه  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دشک

هیاس رد  دنیوشب و  دنریگب و  جنرب  زا  يردق  لاهـسا ، عفد  يارب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  دـنچ  رد 
.دنروخب نآ  زا  فک  کی  دادماب  ره  دنبوکب ، مرن  دنهدب و  وب  شتآ  يور  رب  دنناکشخب ،

هچراپ جـنپ  ای  راهچ  ناـشوجب و  بآ  هب  نک و  گـید  رد  ار  جـنرب  لاهـسا ، عفد  يارب  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  تیاور  رد 
شرـس رب  رگید  هساک  زادنیب و  هساک  نایم  رد  اه  گنـس  نآ  اب  ریگب و  ار  هزات  هولق  هیپ  دنوش و  خرـس  ات  راذگب ، شتآ  ریز  رد  گنس 

.روخب زیرب و  شیور  رب  ار  نغور  نیا  دوش  هتخپ  جنرب  نوچ  سپ  دوش  بآ  هیپ  نآ  ات  هد  تکرح  دورن و  نوریب  شراخب  هک  راذگب 

يور رب  ریگب و  ار  ینمرا  لُگ  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هب  درک  تیاکـش  ریحز  زا  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.روخب نک و  فوفس  هدب و  وب  میالم  شتآ 

.دنک یم  فرطرب  ار  ریحز  هک  روخب  هدرک  فوفس  هدب و  وب  ار  ینمرا  لُگ  یبرع و  غمص  انوطق و  رذب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

رب ریگب و  ار  یناکدرگ  دومرف : .مکش  شچیپ  درد  زا  درک  تیاکش  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.روخب نکب و  ار  شتسوپ  دوش ، نایرب  شزغم  نوچ  راذگب و  شتآ  يور 

لسع اب  هناد  هایس  دومرف : .مکش  رقارق  زا  درک ، تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یـصخش  هک  تسا  يورم  رگید  ثیدح  رد 
.روخب

بآ اب  ار  هازج  دومرف : .هدعم  فعـض  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  درک  تیاکـش  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دنیوگ یم  از  هویب  ار  نآ  سفرک  هب  هیبش  تسا  یهایگ  هازج  .روخب و  درس 
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ضارما ریاس  هناثم و  ضارما  ریساوب و  جلاف و  لصافم و  عاجوا  هجلاعم  : مهد لصف 

ار دوخ  تروع  دومرف : .جْرَف  درد  زا  درک ، تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  سینخ  نب  یلعم  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
نیا راذگب ، دوخ  جرف  رب  پچ  تسد  تسا ، هدیسر  مه  هب  نآ  رد  درد  نیا  ببس  نیا  هب  هدوبن و  راوازـس  هک  يا  هدوشگ  یعـضوم  رد 
یِّنِا َّمُهَّللَا  َنُونَزْحَی ، ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَو  ِهِّبَر  َْدنِع  ُهُرْجَا  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  وُهَو    ِ ِهَّلل ُهَهْجَو  َمَلْسَا  ْنَم  یَلب  هَّللِابَو ، ِهَّللا  ِمِْسب  : » ناوخب ار  اعد 

«. َْکَیِلا ّاِلا  َْکنِم  اْجنَمالَو  َاَْجلَمال  َْکَیِلا  يِْرمَا  ُتْضَّوَفَو  َْکَیِلا  یهْجَو  ُتْمَلْسَا 

نکب تشط  رد  یمرگ  بآ  دومرف : .نار  درد  زا  درک  تیاکش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
َضْرَالاَو ِتاومَّسلا  َّنَا  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َرَی  َْملَوَا  : » ناوخب ار  هیآ  نیا  راذـگب ، دراد  درد  هک  عضوم  نآ  رب  تسد  نیـشنب و  بآ  نایم  رد  و 

[. هیآ 30 ءایبنا /  « ] َنُونِمُؤی الَفَا  ٍّیَح  ْییَش ٍء  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَجَو  امُه  انْقَتَفَف  ًاْقتَر  اتَناک 

ات ناوخب  حـتف  هروس  لّوا  زا  دومرف : .اـپ  درد  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
[. 1 هیآ 7 -  حتف /  « ] ًامیکَح ًازیزَع  ُهَّللا  َناکَو  »

نیا زامن  زا  دعب  دومرف : .وناز  درد  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هب  یلامث  هزمحوبا  تسا : هدش  دراو  ربتعم  تیاور  رد 
هب درک ، نانچ  .یعَجَو  ْنِم  ینِفْعاَو  ِیتَلیِح  َهَِّلقَو  یفْعَض  ْمَحِْرا  َمِحُرتْسا  ِنَم  َمَحْرَا  ایَو  َِلئُس  ْنَم  َْریَخ  ایَو  یطْعَا  ْنَم  َدَوْجَا  ای  ناوخب : اعد 

.تفای تیفاع  يدوز 

زا ارم  درد  نیا  تفگ : .قاس  درد  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  درک  تیاکـش  دّـمحم  نب  ملاـس  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
َلِّدَـبُم َکِّبَر ال  ِباتِک  ْنِم  َْکَیِلا  َیِحُوا  ام  ُْلتاَو  : » ناوخب عضوم  نآ  رب  هبترم  تفه  ار  هیآ  نیا  دومرف : .تسا  هدرک  زجاع  اهراک  همه 

[. هیآ 23 فهک /  « ] ًادَحَْتُلم ِِهنوُد  ْنِم  َدِجَت  َْنلَو  ِِهتاِملَِکل 

راذـگب و عضوم  نآ  رب  تسد  دومرف : .اپ  درد  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ِهَمیِْقلا َمْوَی  ُُهتَْـضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَالاَو  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  اـمَو   » ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  ُمـالَّسلاَو  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب

[«. هیآ 67 رمز /  « ] َنوُکِرُْشی اّمَع  یلاعَتَو  ُهَناْحبُس  ِِهنیمَِیب  ٌتاّیِوْطَم  ُتاومَّسلاَو 
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تقو رد  ار  تایآ  نیا  دومرف : .هناثم  درد  زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ِتاومَّسلا ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنَا  ْمَْلعَت  َْملَا  ٌریدَق  ْییَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَا  ْمَْلعَت  َْملَا  : » ناوخب هبترم  کی  ندش  رادیب  زا  دعب  هبترم و  هس  باوخ 

[. 106 هیآ 107 -  هرقب /  « ] ٍریصَن الَو  ٍّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُکل  امَو  ِضْرَالاَو 

دنب شلوب  امـش  نایعیـش  زا  یـصخش  هک  تشون  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دبای افش  ات  ناوخب  نآ  رب  رایسب  نآرق  تایآ  دنتشون : باوج  رد  ترضح  .تسا  هدش 

رد ناوخب ، هبترم  هس  ...ٍلَبَج » یلَع  َنارُْقلا  اَذه  اْنلَْزنَا  َول  ، » رـشح رخآ  تایآ  یمرو  ره  رب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.زادنیب عضوم  نآ  رب  ار  ناهد  بآ  هبترم  ره 

َُکلَأْسَا یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » ناوخب اعد  نیا  دومرف : .لـصافم  درد  زا  درک  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ِّقَِحبَو ِهَکَرابُْملا  َهَمِطاف  ِِهتَْنبا  ِقَِحبَو  ِهِّقَِحبَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َكَْدنِع  ِنیکَْملا  ِكَرابُْملا  ِبِّیَّطلا  َکِِّیبَن  ِهَوعَدَو  َِکتاکََربَو  َِکئامْـسَِاب 

نوچ .َنیَملاْعلا  َهِلا  ای  َکِّقَِحب  ْمِهِّقَِحب ، ْمِهِّقَِحب  ْمِهِّقَِحب  ُدِجَا  امَّرَش  یّنَع  َْتبَهْذَا  ّاِلا  ِهَّنَْجلا  ِلْهَا  ِبابَش  يَدِّیَس  ِّقَِحبَو  َنینِمؤُْملا  ِریمَا  ِهّیِـصَو 
.دش نکاس  درد  تعاس  نامه  رد  دناوخ ، ار  اعد  نیا 

رهاظ شرثا  هاگره  دومرف : ءاسنلا  قرع  زا  درک  تیاکش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یـصخش  هک  تسا  يورم  رگید  ثیدح  رد 
ْنِم ِمیظَْعلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُذوُعَاَو  ِریبَْکلا ، ِهَّللا  ِمِْسب  ُذوُعَا  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب راذـگب و  عضوم  نآ  رب  تسد  دوش 

.تفای تاجن  ضرم  نآ  زا  دناوخ ، ار  اعد  نیا  هبترم  هس  صخش  نآ  .ِراّنلا  ِّرَح  ِّرَش  ْنِمَو  ِراُعن  ٍقْرِع  ِّلُک  ِّرَش 

، دـمآ مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  دوـب  هدـش  ضراـع  وا  رد  هوـغل  ار  یـصخش  هک ، تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 
ِهَّللا ِمِْسب  : » وگب راذـگب و  ور  رب  تسد  و  نکب ، زامن  تعکر  ود  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هضور  هب  ورب  دومرف : ترـضح 

یسُوم َمَّلَکَو  ًالیلَخ  َمیهاْربِا  َذَخَّتا  يذَّلِاب  َْکیَلَع  ُتْمَْسقَا  ْجُرُْخا  ٍعَجَو ، وا  ٍّنِج  ِْنیَع  وا  ٍْسنِا  ِْنیَع  ْنِم  َْکیَلَع  ُتْمَْـسقَا  ْجُرُْخا  اذِهب  ِهَّللِابَو 
نینچ هبترم  ود  .ِهَّللا  ِنْذِِاب  یئِفِْطا  ِهَّللا  ِنْذِِاب  یئِفِْطا  َمیهاْربِا  ُران  ْتَئِفُط  امَک  َْتئِفَطَو  َْتأَدَـه  اَّمل  ِسُدـُْقلا  ِحوُر  ْنِم  یـسیع  َقَلَخَو  ًامیلْکَت 
تسد هب  ار  رتش  مشپ  دنیوگ  یم  هتشر  یـسراف  هب  هک  ینیدم  قرع  يارب  هک  تسا  روکذم  قالخالا  مراکم  رد  .تفای و  تیفاع  درک ،

ره رب  دنزب و  نآ  رب  هرگ  تفه  دباتب ، ضارقم و  دراک و  یب  دنکب 
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یِـصْحُْملا َِدبالا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دناوخب ار  اعد  نیا  صخـش  نآ  رب  ای  هتـشر  نآ  رب  هبترم  هس  سپ  دناوخب ، ار  دمح  هروس  هبترم  هس  یهرگ 
َدلُْوی َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ٍدَدَم ، ِالب  ّيِوَْقلَا  ٍدَدَع ، ِالب  زیزَْعلَا  َدَعَو ، اِمل  ِزِْجنُْملا  ََدلُوی ، ْنَا  ْنِم  یلاْعلَا  ِدـَلَْولا ، ِنَع  ِرِهاّطلا  َدـَُعب ، اِمل  ِبیرَْقلا  ِدَدَْـعلا ،

ِنَم ای  ٌهَّوُحْدَم ، ِِهتَّزِِعب  ُضْرَالا  ِنَم  ای  ٌهاخُْرم ، ِِهتَرْدُِقب  ُتاومَّسلا  ِنَم  ای  ِهَّیِفَْخلاَو ، ِّرِّسلا  َِملاع  ای  ِهَقیلَْخلا ، َِقلاخ  ای  ٌدَـحَا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو 
ِْنب ِنالُف  َّمُهَّللَا  ِفْشاَو  َکِْقلَخ  ِْریَخ  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍهَِّیَلبَو  ٍهَفآ  ِّلُک  ْنِم  ِقْرِْعلا  ُبِحاـص  ِِهب  یَجن  ْنَم  اـی  ُهاـسُْرم ، ِِهتَدارِاـِب  ُلاـبِْجلا 

«. ِِهلآَو ِِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  َنیمحاّرلا  ُمَحْرَا  َْتنَاَو  ُءاشَت  ام  یلَع  ٌرِداق  َکَّنِا  َِکئالَب  ْنِم  ِِهفاعَو  َِکئاوَِدب  ِهِوادَو  َِکئافِِشب  ٍهَنالَف 

ای ُبیرَق  ای  ُمیحَر  ای  ُدِـجام  اـی  ُداوَج  اـی  : » تسا عفاـن  ریـساوب  عفد  يارب  اـعد  نیا  ندـناوخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
«. یعَجَو َْرمَا  ینِفْکاَو  َکَتَمِْعن  َّیَلَع  ْدُدْراَو  ِِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُمِحار  ای  يِراب ُء  ای  ُبیُجم 

يوشب سیونب و  لسع  اب  ار  سی  هروس  دومرف : .ریساوب  زا  درک  تیاکش  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح 
.روخب و 

نآ رب  دریگب و  ار  يدراک  دـسر  مه  هب  یتحارج  ای  یمرو  ار  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد 
َنِم ِرْجَالا  ِمِزاَول  ْنِمَو  ِِرتاْفلا  ِقْرِْعلا  َنِم  ِدُوْبلَْملا  ِرَجَْحلاَو  ِدوُمَْعلا  َِرثَا  ْنِمَو  ِدیدَْحلاَو  ِّدَْحلا  َنِم  َکیقْرَا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دیوگب دـلامب و  عضوم 

« ُتْمَتَخ ِهَّللا  ِمِْسبَو  ُتْحَتَف ، ِهَّللا  ِمِْسب  ِماْعنَالاَو ، ِضْرَالا  یف  ًیّمسُم  ٍلَجَا  یِلا  ِهَّللا  ِنْذِِاب  َْکَیِلا  یـْضمَا  ِهِدََربَو ، ِبارَّشلا  َنِمَو  ِهِرَقَعَو  ِماعَّطلا 
.درب ورف  نیمز  رد  ار  دراک  نآ  سپ 

یم تسد  دـش ، یم  ضراع  يرـس  درد  ای  یگدـنماو  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
یم ور  رب  ار  تسد  دندناوخ و  یم  سانلا " برب  ذوعا  لق   " و قلفلا " برب  ذوعا  لق   " و دحا " هَّللا  وه  لق   " دمح و هروس  دـندوشگ و 

.دندیشک

نوردنا تدورب  ندب و  یتسـس  لصافم و  درد  اهداب و  جـنلوق و  يارب  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
و دنزپب ، هزیکاپ  گید  رد  دوش و  هدیـشوپ  هک  دنزیرب  نآ  رب  بآ  ردـق  نآ  دـنریگب ، کشخ  ریجنا  فک  کی  اب  ار  هلیلبنـش  فک  کی 

.دوش هدروخ  گرزب  حدق  کی  ردق  هب  اهزور  عومجم  رد  هک  نآ  ات  دنروخب  زور  کی  دننک و  فاص 

: دومرف تسا ، هتفرگ  ارم  ياپ  ات  رـس  زا  يداب  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.ناکچب غامد  هب  اتشان  ار  نغور  ربنع و 
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مه هب  وا  رد  هوغل  داب  ار  یصخش  هک  درک  ضرع  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هب  براحم  نب  حابص  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ددنبب و مکحم  ار  شرـس  دنُکب و  هشیـش  رد  دریگب ، لفنرق  زا  لاقثم  جنپ  دومرف : .تسا  هدینادرگرب  ار  شمـشچ  ور و  تسا و  هدیـسر 
هب دبوکب و  مرن  دروآ و  نوریب  هشیـش  زا  سپ  ناتـسمز ، رد  زور  ود  ناتـسبات و  رد  زور  کی  ردق  هب  دراذـگب ، باتفآ  رد  دـلامب ، لِگ 

لفنرق نآ  ات  دشاب  هدـیباوخ  لاح  نآ  رب  دـلامب و  تسا  هتـشگ  هک  ندـب  فرط  نآ  رب  و  دـباوخب ، تشپ  رب  دـنک و  طولخم  ناراب  بآ 
.دوش فرطرب  وا  زا  ضرم  نآ  دنک ، نینچ  نوچ  .دوش  کشخ 

هـشیمه و  دوش ، یمن  عطق  شلوب  هک  نآ  زا  درک ، تیاکـش  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
هیاـس رد  وشب و  مرگ  بآ  اـب  تبون  کـی  يوشب و  درـس  بآ  هب  تبوـن  شـش  ریگب و  ار  دنفـسا  دوـمرف : .دـیآ  یم  وا  زا  لوـب  تارطق 

.روخب نک و  فوفس  نک و  برچ  لُگ ، نغور  اب  سپ  نک ، کشخ 

نوسینا و لقاقـش و  لیبجنز و  نیچ و  راد  لفلف و  راد  لفلف و  هلمآ و  هلیلب و  هلیله و  هناثم  گـیر  يارب  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
رکـش اب  هدرک  فاص  لسع  ءازجا ، مامت  ربارب  رد  دننک ، جوزمم  هزات  واگ  نغور  اب  دنزپب ، دـبوکب و  هتفرگ  يواسم  ار  ازجا  ناجنلوخ ،

.دنروخب یقدنف  ردق  هب  هبترم  ره  دنک ، شلخاد  رینپ 

.ار ریساوب  دنک  یم  فرطرب  هرت  ندروخ  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  دنچ  رد 

.دنک یم  لیاز  ار  ریساوب  سران  يامرخ  جنرب و  دومرف : رگید  تیاور  رد 

يواسم ار  ازجا  هلمآ ، هلیلب و  هایـس و  هلیله  دومرف ؛ ریـساوب  عفد  يارب  ار  اود  نیا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
نایم رد  ار  اهاود  نیا  سپ  بش ، هس  دنناسیخب  هرت  بآ  رد  هتفرگ  قرزا  لقم  زا  يردق  سپ  دـننک ، نوریب  ریرح  زا  دـنبوکب و  هتفرگ ،
رگا دننک ، کشخ  هیاس  رد  دننک و  بح  سدع  کی  ردق  هب  ار  نآ  هدرک ، برچ  هشفنب  نغور  هب  ار  تسد  دـننک ، ریمخ  هتخیر و  نآ 

زا دروخ  یم  ار  نآ  هک  ماّیا  نآ  رد  و  دروخب ، لاقثم  ود  ردـق  هب  دـشاب  ناتـسمز  رگا  دروخب و  لاقثم  کی  ردـق  هب  دـشاب  ناتـسبات  رد 
.دنک بانتجا  اه  يزبس  هکرس و  یهام و 

اتشان ار  ینرب  يامرخ  دومرف : .جازم  تَسُوُبی  زا  درک  تیاکش  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
يامرخ دومرف : درک ، تیاکـش  تبوطر  زا  زاب  .دش  بلاغ  شجازم  رب  تبوطر  دـش و  هبرف  درک  نانچ  .روخب  شیالاب  رب  بآ  و  روخب ،

.دش میقتسم  شجازم  درک  نانچ  روخم ، شیالاب  رب  بآ  روخب و  اتشان  ار  ینرب 
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ازجا هناد ، هایس  ناینز و  مشبآ و  ردنک و  یمور و  ناردنق  ریگب  مغلب ، یتدایز  عفد  يارب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.روخب قدنف  کی  ردق  هب  باوخ  تقو  بش  ره  نک و  ریمخ  لسع  اب  زپب و  بوکب و  مرن  ار  همه  رگیدکی و  يواسم  ار 

مرن رایـسب  لاقثم و  کی  احرقرقاع  زا  لاقثم و  ود  لدرخ  زا  لاقثم و  کـی  درز  هلیله  زا  ریگب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا 
.دنک یم  مکحم  ار  اه  نادند  دنک ، یم  وبشوخ  ار  نهد  دنک و  یم  عفد  ار  مغلب  هک  لامب  اه  نادند  رب  اتشان  بوکب و 

ار ادوس  ارفص و  نتفر  مامح  هب  ماعط  زا  دعب  دنک ، یم  عفد  ار  مغلب  نتفر ، مامح  هب  اتشان  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
.دنک یم  عفد 

.دنک یم  مک  ار  مغلب  ندرک  هناش  رایسب  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 

اهالب ریاس  ناگدنزگ و  مومس  رحس و  عفد  يارب  تاذیوعت  زا  یلیلق  : مهدزای لصف 

هاگن دوخ  اب  دنسیونب ، وهآ  تسوپ  رب  ار  ذیوعت  نیا  رحس  عفد  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
ُِحلُْصی َهَّللا ال  َّنِا  ُُهلِْطُبیَس  َهَّللا  َّنِا  ُرْحِّسلا  ِِهب  ُْمتئِج  ام  یسُوم  َلاق  ، » ِهَّللِاب ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ِهَّللا ال  ِمِْسب  ُهَّللا ، َءاشامَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دنراد

 - هیآ 119 فارعا /  « ] َنیرِغاـص اُوبَلَْقناَو  َکـِلانُه  اُوِبلُغَف  َنُولَمْعَی ، اُوناـک  اـم  َلََـطبَو  ُّقَْحلا  َعَقَوَف  [ » هیآ 81 سنوی /  « ] َنیدِـسْفُْملا َلَـمَع 
[«. 118

وا هناخ  بناج  هب  ور  حبـص ، زامن  رد  عورـش  زا  شیپ  بش ، زامن  زا  دـعب  یـسرت ، یملاظ  اـی  يرحاـس  زا  رگا  دومرف : رگید  تیاور  رد 
اَمُکَعَبَّتا ِنَمَو  اُمْتنَا  اِنتایِاب  امُْکَیِلا  َنُولِصَی  الَف  ًاناطلُس  امَُکل  ُلَعَْجنَو  َکیِخَِأب  َكُدُضَع  ُّدُشَنَـس   » ِهَّللِابَو ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب هبترم  تفه  نکب و 

[«. هیآ 35 صصق /  « ] َنُوِبلاغلا

يارب رحس  يدوهی ، مصعا  نب  دیبل  هک  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  داد  ربخ  لیئربج  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
رد ورب و  دومرف : دـیبلط و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  سپ  تسا ، هدرک  ترـضح  نآ 
هب يا  هقح  بآ  هت  زا  دندش و  لخاد  هاچ  نآ  رد  دـنتفر و  عضوم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .روآ  نوریب  ار  رحـس  هاچ و  نالف 

، دندروآ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  هب  دندروآ ، رد 
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ار قلفلا " برب  ذوعا  لق   " و سانلا " برب  ذوعا  لق   " هروس لیئربج  سپ  دـندوب ، هدز  وا  هب  هرگ  هدزای  هک  دوب  ینامک  هز  هاـچ  نآ  رد 
هک هیآ  ره  سپ  .ناوخب  اه  هرگ  نیا  رب  ار  هروس  ود  نیا  ! یلع ای  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  نامـسآ ، زا  دروآ 

قفاوم سپ  .دش  فرطرب  رحس  دش و  هدوشگ  اه  هرگ  دش  مامت  هروس  ود  ره  نوچ  دش ، یم  هدوشگ  هرگ  کی  دندناوخ ، یم  ترضح 
.تسه میظع  ریثأت  رحس  عفد  رد  ار  هروس  ود  نیا  رگید  هربتعم  ثیداحا  ثیدح و  نیا 

هب ار  رتش  ربق و  هب  ار  یمدآ  دب ، مشچ  هک  دشاب  اسب  هک  دـندومرف  .دـشاب و  یم  ریثأت  ار  دـب  مشچ  تسا : هدـش  دراو  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دربب ادخ  مان  رگید : تیاور  رد  .دیوگب  ربکا " هَّللا  ، " یسک زا  يزیچ  ار  وا  دیآ  شوخ  هک  یسک  سپ  دنک ، لخاد  گید 

هبترم هس  دـنک ، ریثأـت  وا  رد  اـی  یـسک  رد  وا  مشچ  هک  دـسرت  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد 
لق  » هروس دور ، نوریب  هناخ  زا  هک  دـهاوخ  وکین  تأیه  اب  یـسک  هاگره  دومرف : و  ِمیظَْعلا .» ِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  ُهَّللا ال  َءاش  ام  : » دـیوگب

.دنکن رثا  وا  رد  دب  مشچ  ات  دور  نوریب  دناوخب و  قلفلا » برب  ُذوُعَا  لق   " و سانلا " برب  ُذوُعَا 

و دحا " هَّللا  وه  لق   " دمح و هروس  و  دنک ، دنلب  ور  ربارب  ار  اه  تسد  دشاب ، هدیـسر  وا  هب  مشچ  رثا  ار  هکره  دومرف : رگید  تیاور  رد 
.دشکب رس  شیپ  رب  تسد  دناوخب ، سانلا " برب  ذوعا  لق   " و قلفلا " برب  ذوعا  لق  "

ُمُکَّبَر َّنِا  : » دناوخب ار  هرخس  هیآ  دسرت ، نارگوداج  نیطایـش و  زا  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
َموُجُّنلاَو َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  ًاثیثَح  ُُهُبلْطَی  َراـهَّنلا  َلـْیَّللا  یِـشُْغی  ِشرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماـّیَا  ِهَّتِـس  یف  َضرَاـْلاَو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 

ِیف اوُدِـسُْفت  الَو  َنیدَـتْعُْملا  ُّبُِحی  ُهَّنِا ال  ًهَیْفُخَو  ًاعُّرَـضَت  ْمُکَّبَر  اوُعُْدا  َنیَملاْعلا  ُّبَر  ُهَّللا  َكَراـبَت  ُْرمَـالاَو  ُْقلَْخلا  َُهل  ـالَا  ِهِْرمَاـِب  ٍتارَّخَـسُم 
[. 54 هیآ 56 -  فارعا /  « ] َنینِسْحُمْلا َنِم  ٌبیرَق  ِهَّللا  هَمْحَر  َّنِا  ًاعَمَطَو  ًاَفوَخ  ُهوُعْداَو  اهِحالِْصا  َدَْعب  ِضْرَالا 

ناطیش سواسو  هدساف و  تالایخ  يرایسب  زا  درک  تیاکش  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
َنآرُْقلا ینَتْعَدْوَاَو  ِناـمیالِاب  َّیلَع  َْتنَنَم  َّمُهَّللَا  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وـگب هبترم  هس  راذـگب و  لد  رب  تسد  دوـمرف : .هتفاـی  تسد  وا  رب  هـک 

ُناّنَم ای  ِناسْحِالاَو  ِمَعِّنلا  َنِم  ِینَْتَیلْوَا  ام  َمامتَو  ِناْرفُْغلاَو  ِهَفأَّرلاَو  ِناوْضِّرلاَو  ِهَمْحَّرلِاب  َّیَلَع  ُْنْنماَف  ِناضَمَر  ِرْهَش  َمایِص  ینَْتقَزَرَو 
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َِیْبلَق ْنَع  َِیلُْجت  ْنَا  َُکلَاْسَاَو  ِناوَْهلا  َنِم  ِتامارْکلا  ِهِذه  َدَْعب  َِکبُذوُعَا  َکَناْحبُـس  َكاوِس  ٌدَحَا  ِْیل  َْسَیلَو  َکَناْحبُـس  ُنمْحَر  ای  ُِمئاد  ای 
.تسرفب رایسب  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  سپ  َنازْحَالا »

، دوش یم  ضراع  یهودنا  یتشحو و  ارم  موش  یم  اهنت  نوچ  درک : تیاکش  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
رب لامب  تسد  سپ  ِهَّللا » ِمِْسب  ِهَّللا  ِمِْسب  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب راذـگب ، لد  رب  تسد  دومرف : .دوش  یم  فرطرب  میآ  یم  مدرم  نایم  هب  نوچ  و 

ِءامْسَِاب ُذوُعَاَو  ِهَّللا  ِلوسَِرب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا  ِعیمَِجب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا  ِهَمَظَِعب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا  ِلالَِجب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا  ِهَردُِقب  ُذوُعَاَو  ِهَّللا  ِهَّزِِعب  ُذوُعَا  : » وگب لد و 
.یناوخ یم  ار  اعد  نیا  هبترم  تفه  یسْفَن » یلَع  ُفاخَا  ام  ِّرَش  ْنِمَو  ُرَذْحَا  ام  ِّرَش  ْنِم  ِهَّللا 

: دومرف هنیـس ، ياـه  هسوـسو  ندرک و  رایـسب  يوزرآ  زا  درک  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 
ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ـالَو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب شکب و  هنیـس  رب  تسد 
فرطرب وا  زا  تلاح  نآ  درک ، نینچ  صخـش  نآ  .ناوخب  ار  اعد  نیا  هبترم  هس  لامب و  مکـش  رب  تسد  سپ  ُدِجَا .» ام  یِّنَع  ُْحُما  َّمُهَّللَا 

هدرک لقن  ار  اعد  نیا  شنز ، رب  دنـشاب  هتـسب  ار  وا  هک  یـسک  ندوشگ  يارب  زا  یعادلا » هدع   » باتک رد  دهف  نب  دـمحا  خیـش  .دـش و 
َرَّخَأَت امَو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  ًانیبُم  ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  ّانِا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  » .دراد هاگن  دوخ  اب  دسیونب و  هک  تسا 

ِهَّللا ِنید  یف  َنولُخْدَی  َساّنلا  َْتیأَرَو  ُْحتَْفلاَو  ِهَّللا  ُرْصَن  َءاج  اذا  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ًامیقَتْسُم ، ًاطارِص  َکَیِدْهَیَو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتیَو 
ًهَّدَوَم ْمُکَنََیب  َلَعَجَو  اْهَیِلا  اُونُکْـسَِتل  ًاجاوْزَا  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَا  ِِهتایآ  ْنِمَو  ًاباّوَت ، َناک  ُهَّنِا  ُهْرِفْغَتْـساَو  َکِّبر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـسَف  ًاـجاْوفَا 

َُّمث ٍرِمَْهنُم  ٍءآِمب  ِءآمَّسلا  َباْوبَا  انْحَتَفَف  َنُوِبلاغ ، ْمُکَّنِاَف  ُهوُُمْتلَخد  اذِاَف  َباـْبلا  ُمِْهیَلَع  اُولُخُْدا  َنوُرَّکَفَتَی ، ٍمْوَِقل  ُتاـیَال  َکـِلذ  یف  َّنِا  ًهَمْحَرَو 
، یلْوَق اوُهَقْفَی  یناِسل  ْنِم  ًهَدـْقُع  ُْللْحاو  يْرمَا  یلْرِّسَیَو  يرْدَـص  یل  ْحَرْـشا  ِّبَر  َرِدـُق ، دَـق  ٍْرمَا  یلَع  ُءاْملا  یَقَْتلاَف  ًانُویُع  َضْرَاـْلا  اـَنْرَّجَف 

ْدََقل ٍهَنالُف  َْتِنب  ِهَنالُف  یلَع  ٍنالُف  ِْنب  ِنالُف  ُْتلَلَح  َِکلذَـک  ًاعْمَج  ْمُهانْعَمَجَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفنَو  ٍضَْعب  یف  ُجوُمَی  ٍذـئَمُْوی  ْمُهَـضَْعب  اـنْکَرَتَو 
ِْهیَلَع وُه  اَِّلا  َهِلا  ُهَّللا ال  َِیبْسَح  ْلُقَف  اوَّلَوَت  ْنِاَـف  ٌمیحَر  ٌفُؤَر  َنینِمؤُْملاـِب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمُِّتنَع  اـم  ِْهیَلَع  ٌزیزَع  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَئاـج 

«. ِمیظَْعلا ِشرَْعلا  ُّبَر  وُهَو  ُْتلَّکَوَت 

لوسر ترـضح  دزن  هب  دروآ  دولآ  رهز  دنفـسوگ  هیدوهی  نز  نوـچ  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  ربـتعم  ثیدـح  رد 
! هَّللا لوسر  ای  تفگ : یهلا و  رما  هب  دمآ  نخس  هب  نایرب  دنفسوگ  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

ص:281

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوخب و ار  اعد  نیا  دیوگ : یم  دناسر ، یم  تمالس  تراگدرورپ  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  دنا ، هدولآ  رهز  هب  ارم  هک  نم  زا  روخم 
دنفـسوگ نآ  زا  دـندناوخ ، ار  اـعد  نیا  یگمه  هک  ار  باحـصا  دومرف  رما  ترـضح  سپ  .دـناسر  یمن  بیـسآ  وت  هب  رهز  هک  روـخب 

ِِهبَو ٍنِمُؤم  َّلُک  ِِهب  ِهیّمَُـسی  يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » تسا نیا  اعد  دننکب ، تماجح  هک  ار  ناشیا  دومرف  رما  سپ  .دـندرک  لوانت  ناشیا  دروخ و 
ْنِم ٍدـیرَم  ٍناْطیَـش  ُّلُک  َسَکَْتناَو  ٍدـینَع  ٍراّبَج  ُّلُک  اَهل  َعَضَخ  یتَّلا  ِِهتَرْدـُِقبَو  ُضْرَْالا  ُتاومَّسلا و  ِِهب  َْتئاضَا  يِذَّلا  ِهِرُوِنبَو  ٍنِمُؤم  ُّلُک  َّزَع 

ُدیزَی الَو  َنینِموُْمِلل  ٌهَمْحَرَو  ٌءافِـش  وُه  اـم  ِنآرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُننَو  وُه  اَِّلا  َهِلا  ـال  يِذَّلا  ِدرَْفلا  ِکـِلَْملا  ِّیلَْعلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمَمُّللاَو  ِرْحِّسلاَو  ِّمَّسلا  ِّرَش 
«. ًاراسَخ ّاِلا  َنیِملاّظلا 

رب دسرت ، دوخ  نادنفسوگ  دوخ و  رب  هدنرد  تاناویح  رـش  زا  هک  یـسک  تسا ؛ لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  رگید  ثیدح  رد 
رگا دومرف : و  یمَنَغ » ْظَفْحاَو  ینْظَفِْحا  ٍدَسأَتْـسُم  ٍدَسَا  ِّلُک  َّبَرَو  ِّبُْجلاَو  ٍلاِیناد  َّبَر  َّمُهَّللَا  : » دیوگب دـشکب ، یطخ  اه  نآ  دوخ و  رود 

« َنینِموُْملا انِدابِع  ْنِم  ُهَّنِا  َنینِـسْحُمْلا  يِزَْجن  َِکلذَک  ّانِا  َنیَملاْعلا  ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَـس  : » دـناوخب ار  تایآ  نیا  دـسرت ، برقع  زا  یـسک 
[. 81 هیآ 79 -  تافاص /  ]

یـسرکلاهیآ نآ  يور  رد  ینیبـب  ار  يریـش  نوچ  دومرف : یـصخش  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تسا : لوقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
ّاِلا ِهِدـَْعب  ْنِم  ِهَِمئَالاَو  مالـسلا  هیلع  َنینِمؤُْملاِریمَا  ٍّیلَع  ِهَمیزَعَو  ُمالَّسلا  اَـمِْهیَلَع  َدُواد  ِْنب  ِناْمیَلُـس  ِهَمیزَِعب  َکـْیَلَع  ُْتمَزَع  : » وگب ناوخب و 
مُد تخادنا و  ریز  هب  رـس  مدـناوخ ، ار  اعد  نیا  مدروخرب و  يریـش  هب  هک  تفگ  يوار  َکیِذُْؤنال .» ّانِاَف  انِذُْؤت  َْملَو  اِنتَقیرَط  ْنَع  َْتیَّحَنَت 

.تشگرب دیشک ، دوخ  ياهاپ  نایم  رد  ار 

منک و یم  راکـش  ار  هدنرد  ناروناج  نم  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
وگب و هَّللا  مسب  راذـگ و  شیپ  ار  تسار  ياپ  يوش  هبارخ  لخاد  نوچ  دومرف : .مرب  یم  رـس  هب  كانلوه  ياهاج  اـه و  هبارخ  رد  بش 

.دسر یمن  وت  هب  یبیسآ  هک  وگب  هَّللا  مسب  راذگ و  شیپ  ار  پچ  ياپ  ییآ  نوریب  نوچ 

ِّلُک ْنِم  ُّلَجَاَو  ُرَبْکَاَو  ُّزَعَا  ُهَّللَا  : » وگب وگب و  ربکا » هَّللا   » هبترم هس  شربارب  رد  ینیبب  ار  ریش  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
ِّنِْجلا َرَـشْعَم  اـی  : » ناوخب ار  هیآ  نیا  دـنک ، هلمح  دـنک و  داـیرف  وت  يور  رب  گـس  نوچ  و  ُرَذْـحَاَو .» ُفاـخَا  اّـمِم  ِهَّللاـِب  ُذوُعَاَو  ْییَش ٍء 

[. هیآ 33 نمحر /  « ] ٍناْطلُِسب ّاِلا  َنوُذُْفنَت  اوُذُْفناَف ال  ِضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  ِراْطقَا  ْنِم  اوُذُْفنَت  ْنَا  ُْمتْعَطَتْسا  ِنِا  ِْسنِْالاَو 
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ِهَّللا ِمِْسب  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » ناوخب اعد  نیا  نیمز ، ناروناج  ررـض  عفد  يارب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا 
ِْلیَّللِاب ُّبُذَـت  ٍهَّماه  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  ُءاشَی  ام  یلَع  ِهَّللا ، ِهَرْدـُِقب  ُذوُعَا  ِهَّللا ، ِهَّزِِعب  ُذوُعَا  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِهَّللاـِبَو ،

«. ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ّیبَر  َّنِا  ِراهَّنلاَو 

تانب مود  هراتس  کیدزن  هک  اهس  هراتس  هب  بش  رد  نک  رظن  یـسرت ، برقع  زا  هاگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
يوار ٍّرَش ؛» يذ  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  انْمِّلَسَو  ْمُهَجَرَف  لِّجَعَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِْملْـسَا  ِّبَر  ای  َّمُهَّللَا  : » وگب هبترم  هس  و  تسا ، شعنلا 

.دیزگ ارم  بش  نآ  رد  برقع  مدناوخن ، بش  کی  لاح  ات  تفگ :

ٍدَّمَُحم یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـناوخب اعد  نیا  بش  لّوا  رد  دـسرت ، برقع  رام و  زا  هک  یـسک  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
یِلا ُتبَبْحَا  ْنَّمَعَو  یّنَع  اهاِوقَو  اهِراْصبَاَو  اهِعامْـسَاَو  اِهبانْذَاَو  اهِهاْوفَِاب  یلاعَتَو  َكَرابَت  ِهَّللا  ِنْذِِاب  اهَّلُک  ِتاّیَْحلاَو  َبِراقَْعلا  ُتْذَـخَا  ِِهلآَو 

«. ِراهَّنلا ِهَوْحَض 

َّمُهَّللَا ِهِْرمَا ، ُِغلاب  َهَّللا  َّنِا  ُُهبْـسَح  وُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَمَو  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دناوخب اعد  نیا  دومرف : رگید  تیاور  رد 
«. َِکْنمَا یف  یْنلَعْجاَو  َکِظْفِح  یف  یْنلَعْجاَو  َكِراوِج  یفَو  َکِفَنَک  یف  یْنلَعْجا 

اه گنج  زا  یضعب  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  باحصا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا  ربتعم  تیاور  رد 
یلاُبی يذَّلا ال  ُبّاثَْولا  ُدَوْسَْالا  اَهُّیَا  : » دیناوخب ار  اعد  نیا  باوخ  تقو  رد  دومرف : .کبک  يرایـسب  زا  دندرک  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب 

«. َءاج اِمب  ُْحبُّصلا  ییِجَیَو َء  ُْلیَّللا  َبَهْذَی  ْنَا  یِلا  ِیباحْصَاَو  ینیذُْؤت  ْنَا ال  ِباتِْکلا  ِّمُِأب  َْکیَلَع  ُْتمَزَع  ًاباب  الَو  ًاْقلَغ 

و وا ، بضغ  دوش  نکاس  ات  دنیشنب  دشاب  هداتسیا  رگا  دوش  یلوتسم  بضغ  هکره  رب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
.دوش نکاس  ات  دناسرب  وا  ندب  هب  ار  دوخ  ندب  دشاب ، هدش  كانبضغ  دوخ  شیوخ  رب  رگا 

ِنَتِْفلا ِتاّلـضُم  ْنِم  ینْرِجَاَو  یْبنَذ  یلْرِفْغاَو  یْبلَق  َْظیَغ  یّنَع  ْبِهْذَا  َّمُهَّللَا  : » دـناوخب اعد  نیا  بضغ  تقو  رد  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
َکَتَّنَج َُکلأْسَاَو  َکِطَخَس  ْنِم  َِکب  ُذوُعَاَو  َكاضِر  َُکلأْسَا 

َْریَغ ًاّیِـضْرَم  ًایِـضار  یْنلَعْجاَو  ِباوَّثلاَو  يدُْـهلا  یلَع  ِیْنتِّبَث  َّمُهَّللَا  ِهِّلُک  ِرَّشلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَاَو  ُهّلُک  َْریَْخلا  َکـُلأسَاَو  َكِراـن  ْنِم  َکـِبُذوُعَاَو 
«. ٍّلِضُم الَو  ٍّلاض 
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دای هب  یهاوخ  دشاب ، هدرک  وحم  وت  هرطاخ  زا  ناطیش  ار  يزیچ  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
ْنَاَو ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  ِِهب  ِْرمَالاَو  ُهَلِعافَو  ِْریَْخلا  َرِّکَذـُم  ای  َُکلَأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » وگب راذـگب و  یناـشیپ  رب  تسد  يروآ ،

«. ناْطیَّشلا ِهِیناْسنَا  ام  ینَرُکْذَت 

ْنَّمَع َِکلْـضَِفبَو  َکِمارَح  ْنَع  َِکلالَِحب  یِننْغَا  َّمُهَّللَا  : » دـناوخب اعد  نیا  ضرق  يادا  يارب  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 
«. َكاوِس

تنابز نکب و  رایسب  رافغتسا  هک  دنتشون  ترضح  .مراد  رایـسب  ضرق  هک  تشون  مالـسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  و 
". ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا   " هروس ندناوخ  هب  رادب  رت  ار 

مالـسلا هیلع  یـسوم  ماـما  زا  .ناوخب و  ردـقلا " هلیل  یف  هاـنلزنا  اـنا   " هبترم دـص  زور  ره  یناـشیرپ  عفد  يارب  دومرف : رگید  تیاور  رد 
ْنِم ُُهلَئْسَاَو  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَا  ِهِدْمَِحبَو  ِمیظَْعلا  ِهَّللا  َناْحبُـس  : » دیوگب هبترم  هد  حبـص  زامن  زا  دعب  هک  یناشیرپ ، رقف و  عفد  يارب  تسا  لوقنم 

«. ِِهلْضَف

ال : » دـیوگب رایـسب  دروآ ، روز  وا  رب  رایـسب  رقف  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
رتمک هک  تسه  درد  ود  داتفه و  يافـش  نآ  رد  تشهب و  ياه  جنگ  زا  تسا  یجنگ  هملک  نیا  هک  یتسرد  هب  هِّللِاب ؛» ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلوَح 

.تسا هودنا  اه  نآ  زا 

ددرگ رود  وا  زا  الب  زا  عون  داتفه  دـیوگب ، هَّللِاب » ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال   » هبترم دـص  زور  ره  هکره  تسا : هدـش  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد 
.دشاب هودنا  مغ و  اه  نآ  رت  لهس  هک 

رد رگا  دوش و  بیـصن  جح  ار  وا  لاس  نآ  رد  دیوگب ، هعفد  کی  رد  هَّللا » ءاش  ام   » هبترم رازه  هکره  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  و 
.دبایب جح  قیفوت  ات  دنامب  هدنز  دوشن  لاس  نآ 

.دنک یم  هودنا  عفد  ِمیِظَْعلا » ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  : » تسا هدش  دراو  رایسب  ثیداحا  رد 

سنا نج و  رگا  مرادن  اورپ  مناوخب  ار  اعد  نیا  نم  هاگره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
َْکَیِلاَو یـسْفَن  ُتْمَلْـسَا  َکـَْیِلا  َّمُهَّللَا  ِهَّللا ، لـیبَس  یفَو  ِهَّللا  َیِلاَو  ِهَّللا  َنِمَو  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » نم هب  ندـیناسر  ررـض  يارب  دـنوش  عمج 

ْنِمَو ِیقْوَف  ْنِمَو  ِیلامِـش  ْنَعَو  ِینیِمَی  ْنَعَو  یِْفلَخ  ْنِمَو  َّيَدَـی  َْنَیب  ْنِم  ِناْمیِْالا  ِْظفِِحب  ِینْظَفْحاَو  يْرمَا  ُتْضَّوَف  َکـَْیِلاَو  یهْجَو  ُتْهَّجَو 
«. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  َِکتَُّوقَو  َِکلْوَِحب  یِّنَع  ْعَفْداَو  ِیتْحَت 

.دوب بضغ  تدـش و  تیاهن  رد  وا  دـنتفر و  یقناود  روصنم  دزن  يزور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
نکاس وا  بضغ  دندناوخ ، اعد  نیا  ندش  لخاد  تقو  رد  ترضح 
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«. ُماُری يِذَّلا ال  َِکنْکُِرب  ینِْفنْکاَو  ُمانَت  ِیتَّلا ال  َِکْنیَِعب  ِینْسُرُْحا  ِیَتبْرُک  َْدنِع  ِیثْوَغ  ایَو  ِیتَّدِش  َْدنِع  ِیتَّدُع  ای  : » دش

نایم رد  و  دیسیونب ، رّودم  ار  یسرکلا " هیآ   " يذغاک رب  هتخیرگ ، مالغ  نتشگرب  يارب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
ْنِم ، » دنـسیونب ار  مالغ  مان  و  ٍنالُف » یلَع  ُقَیْـضَا  امُهَْنَیب  ام  ْلَعْجاَف  ََکل  امُهَنوُد  امَو  ََکل  ُضْرَاـْلاَو  َکـَل  ُءاـمَّسلَا  َّمُهَّللَا  : » دنـسیونب بآ 
نفد هدیباوخ ، یم  اجنآ  رد  اه  بش  هک  یعـضوم  رد  ار  ذـغاک  نآ  دـناوخب و  ار  اعد  نیا  و  ِِهب » ینُرِفُْظتَو  َّیَلَع  ُهَّدُرَت  یّتَح  ٍلَمَج  ِدـْلِج 

.دراذگب شیالاب  ینیگنس  زیچ  دنک و 

ِضْرَْالا ِیف  ْنَم  ُهِلاَو  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُهِلا  َکَّنِا  َّمُهَّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  دوش ، مگ  یناویح  ای  یلام  ار  یـسک  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
اِهب ِنُْغت  الَو  ًانِمُؤم  اِهب  ِْنتْفَت  َّمُهَّللَا ال  َِکتَّیِطَعَو  َِکقْزِر  ْنِم  اهَّنِاَف  ِیتَّلاض  َّیَلَع  َّدُر  َهَّلاّضلا  ُّدُرَتَو  َِهلالَّضلا  َنِم  يِداْهلا  َْتنَاَو  امِهیف  َلَدَـعَو 

«. ِِهْتَیب ِلْهَا  یلَعَو  َِکلوُسَرَو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ًاِرفاک 

امَو ِرْحَْبلاَو  ِّرْبلا  ِیف  ام  ُمَْلعَیَو  وُه  ّاِلا  اهُمَْلعَی  ـال  ِْبیَغلا  ُحـِتافَم  ُهَدـْنِعَو  : » دـیوگب هدـش  مگ  يارب  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا 
يدْهَت َکَّنِا  َّمُهَّللَا  [.» هیآ 59 ماعنا /  « ] ٍنیبُم ٍباتک  یف  ّاِلا  ٍِسبای  الَو  ٍبطَر  الَو  ِضْرَْالا  ِتاُملُظ  یف  ٍهَّبَح  الَو  اهُمَْلعَی  اـِّلا  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت 

«. َمَّلَسَو ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  یّتلاض  َّدُرَو  یلْرِفْغاَو  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َهَّلاّضلا  ُّدُرَتَو  یمَْعلا  َنِم  ِیْجُنتَو  ِهَّلالَّضلا  َنِم 

سی هروـس  دـمح  زا  دـعب  تعکر  ره  رد  دراذـگب  زاـمن  تعکر  ود  هدـش  مگ  ّدر  يارب  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َِهلالَّضلا  َنِم  يِداْهلاَو  ِهَّلاّضلا  َّدار  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب درادرب ، نامـسآ  يوس  هب  تسد  زامن  زا  دـعب  دـناوخب ،
ِضْرَْالا ِیف  ِهَّللا  َهَراّیَس  ایَو  ِضْرَْالا  ِیف  ِهَّللا  َدابِع  ای  َِکئاطَعَو ، َِکلْـضَف  ْنِم  اهَّنِاَف  َنیمِحاّرلا  َمَحْرَا  ای  ًهَِملاس  ََّیِلا  اهْدُدْراَو  ِیتَّلاض  ْظَفْحاَو 

«. ِِهئاطَعَو ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  اهَّنِاَف  یتَّلاَض  َّیَلَع  اوُّدُر 

؟ تسا نوچ  میوش  یم  بنج  میراد و  یم  دوـخ  اـب  يذـیوعت  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تسا : لوـقنم  یتـیاور  رد 
هچره دومرف : دشاب و  تسوپ  نایم  رد  دراد ، هاگن  دوخ  اب  هک  يذـیوعت  هک  دـیاب  دوش ، یم  ضیاح  نوچ  نز  اما  تسین ، یکاب  دومرف :

: دومرف .دـیناوخم  دـشابن  مولعم  شا  ینعم  هک  اه  نوسفا  اما  دـیناوخب ، اهدرد  اه و  تفوک  يارب  دـیهاوخ  هک  ذـیوعت  نآرق و  اعد و  زا 
.تسا رفک  اه  نوسفا  اهذیوعت و  زا  يرایسب 
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هدرفم هیودا  زا  یضعب  صاوخ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  فیرش  تبرت  دیاوف  : مهدزاود لصف 

.گرزب ياود  تسا  نآ  تسه ، يدرد  ره  يافش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  رد  تسا : هدش  دراو  رایسب  هربتعم  ثیداحا  رد 

هتبلا دنک  اوادـم  ترـضح  نآ  تبرت  هب  دوش ، ثداح  یتلع  ار  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد 
.دشاب گرم  تلع  هک  نآ  رگم  دبای ، افش 

.یسرت ره  زا  دهد ، یم  ناما  يدرد و  ره  زا  دشخب ، یم  افش  ترضح  نآ  تبرت  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.اهالب زا  دهد  یم  ناما  هک  دیرادرب  ترضح  نآ  تبرت  هب  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

نآ تبرت  زا  يردق  هک  نآ  رگم  دنداتـسرف ، یمن  ییاج  هب  یعاتم  چیه  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دنامب ظوفحم  نآ  تکرب  هب  هک  دنتشاذگ  یم  شنایم  رد  ترضح 

هیلع نیسح  ماما  تبرت  مدرم  زا  یضعب  هک  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  روفعی  یبا  نبا  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.دبای یم  عفن  دشاب ، هتشاد  عفن  داقتعا  سکره  هک  هَّللا  :و  دومرف .دنبای  یمن  عفن  یضعب  دنوش و  یم  عفتنم  دنریگ ، یم  مالسلا 

همظعم هبعک  همدـخ  هب  هک  تسا  هداد  نم  هب  يا  هتـشر  ینز  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تـسا : لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  رخب ، نارفعز  لسع و  هدب ، ار  نآ  هک  دومرف  ترـضح  .دنزودب  نادب  ار  هبعک  هماج  هک  مهدب ،

.دننک اود  نآ  هب  ار  دوخ  نارامیب  هک  هدب  ام  نایعیش  هب  زیرب  نارفعز  لسع و  نایم  رد  نک و  مرن  ناراب  بآ  هب  ریگب و 

.دنرادرب ربق  زا  رترود  یخسرف  ثلث  دنچ  ره  تساهدرد ، يافش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  دومرف : رگید  تیاور  رد 

.تشادرب ناوت  یم  ار  افش  تبرت  ربق  زا  عرذ  داتفه  دومرف : رگید  تیاور  رد 
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نآ لثم  زیچ  چیه  دومرف : .تشادرب  ناوت  یم  ربق  فارطا  زا  خسرف  ثلث  خسرف و  کی  ات  ار  افـش  تبرت  دومرف : رگید  ربتعم  تیاور  رد 
سک نآ  يداقتعا  مک  نتـشاذگ ، بسانمان  ياهاج  رد  دنک ، یم  مک  ار  نآ  تکرب  هک  يزیچ  .اعد و  رگم  ندیـشخب ، افـش  رد  تسین 

جایتحا رگید  ياود  هب  ار  وا  هتبلا  نآ ، هب  دـنک  هجلاعم  هک  تقو  ره  تسافـش ، نآ  هک  دـناد  نیقی  هک  یـسک  اما  دروخ ، یم  هک  تسا 
درذگ یم  هک  کی  ره  هب  دنلام ، یم  نآ  رب  ار  دوخ  هک  رفاک  ناینج  نیطایـش و  ار  تبرت  عفن  دنک  یم  مک  دنک ، یم  دساف  .دشاب  یمن 
شعفن شوخ و  يوب  هک  دنلام  یم  نآ  رب  ار  دوخ  سپ  مدآ ، نادنزرف  رب  دـنرب  یم  کشر  نج ، نارفاک  نیطایـش و  دـنیوب ، یم  ار  نآ 

یمن ریاـح  لـخاد  هکئـالم  میب  زا  هک  نیطایـش  زا  درمـش  ناوتن  هک  ردـق  نآ  دـنروآ ، یم  نوریب  ریاـح  زا  هک  یتبرت  ره  دـننک ، مک  ار 
هک يرامیب  ره  دـنامب  ملاس  نیا  زا  تبرت  رگا  و  دـنلامب ، نآ  رب  ار  دوخ  دـنروآ  نوریب  ریاح  زا  هک  دنـشاب  یم  اـیهم  نوریب  رد  دـنوش ،

.دبای افش  تعاس  رد  دروخب ،

نآ دنراد و  یمرب  ار  تبرت  یضعب  هک  ما  هدینـش  نم  و  ناوخب ، رایـسب  نآ  رب  ادخ  مان  نک و  ناهنپ  دنبب و  يرادرب  ار  تبرت  نوچ  سپ 
؟ دنبای افش  نوچ  یتبرت  نینچ  زا  دنزادنا ، یم  ماعط  فرظ  نایم  رد  ای  نایاپراهچ  هربوت  نایم  رد  هک  نآ  یتح  دنرامـش ، یم  کبـس  ار 

.دنادرگ یم  دساف  ار  دوخ  لامعا  تسوا  حالص  بجوم  هک  يروما  هب  فافختسا  هب  تسین ، نیقی  بحاص  هک  یسک  هک  یتسرد  هب 

عفن مدروخ  هک  ییاود  ره  دشاب و  یم  رایسب  ضرم  درد و  ارم  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
یمرب هک  یتقو  تسه ؟ میب  ره  زا  ناما  درد و  ره  يافش  نآ  رد  هک  يروخ  یمن  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  ارچ  دومرف : .درکن 
يِذَّلا ِّیِـصَْولا  ِّقَِحبَو  اهَـضَبَق  يِذَّلا  ِِّیبَّنلا  ِّقَِحبَو  اهَذَخَا  يِذَّلا  ِکَلَْملا  ِّقَِحبَو  ِهَنیّطلا  ِهِذـه  ِّقَِحب  َُکلأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » وگب ار  تبرت  يراد 

، متـسناد ار  درد  ره  يافـش  دیـسرپ : ٍفْوَخ ؛» ِّلُک  ْنِم  ًانامَاَو  ٍءاد  ِّلُک  ْنِم  ًاءافِـش  اهیف  یل  ْلَعْجاَو  ِِهْتَیب  ِلْهَاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  اهیف  َّلَـح 
ربق كاخ  هک  نآ  رگم  ایم ، نوریب  هناخ  زا  یشاب  هتشاد  هشیدنا  ییالب  زا  ای  یملاظ  زا  هاگره  دومرف : یفوخ ؟ ره  زا  تسا  ناما  هنوگچ 

.دشاب وت  اب  ترضح  نآ 

امَو ال ُفاخَا  اِمل  ًازْرِح  اُهتْذَخَّتا  َکِّیلَو  ِْنباَو  َکِّیلَو  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  ُهَنیط  ِهِذه  َّمُهَّللَا  : » وگب يراد  یمرب  دوخ  اب  ار  كاخ  هک  تقو  نآ  رد 
«. ُفاخَا

و نورفاکلا " اهیا  ای  لق   " دـمح و هروس  يرادرب  ار  ربق  تبرت  یهاوخ  نوچ  دومرف : قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  یلامث  هزمحوبا  زا 
وه لق   " و قلفلا " برب  ُذوُعَا  لق   " و سانلا " برب  ُذوُعَا  لق  "
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َِکلوُسَرَو َکِِّیبَنَو  َِکبیبَحَو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َّمُهَّللَا  : » وگب ناوخب و  یـسرکلاهیآ  سی و  "و  ردقلا هلیلا  یف  هانلزنا  انا   " و دحا " هَّللا 
ِنَـسَْحلا ِّقَِحبَو  َکـِّیلَو  ِهَجْوَزَو  َکِّیبـَن  ِْتِنب  َهَمِطاـف  ِّقَِحبَو  َکـِلوُسَر  یخَاَو  َكِدـْبَع  ٍِبلاـطیبَا  ِْنب  ِِّیلَع  َنینِمؤْملا  ِریمَا  ِّقَِـحبَو  َکـِنیمَاَو 

يِذَّلا ِدَـسَْجلا  ِّقَِحبَو  اهیف  وُه  يِذَّلا  ِّیِـصَْولا  ِّقَِحبَو  اِهب  ِلّـکَوُْملا  ِکَـلَْملا  ِّقَِحبَو  َِهبْرُّتلا  ِهِذـه  ِّقَِحبَو  َنیدِـشاَّرلا  ِهَّمئَـالا  ِّقَِحبَو  ِْنیَـسُْحلاَو 
یل ًءافِش  َنیّطلا  اَذه  ْلَعْجاَو  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َِکلُسُرَو  َِکئاِیْبنَاَو  َِکتَِکئالَم  ِعیمَج  ِّقَِحبَو  ْتَنِمَـض  يِذَّلا  ِْطبِّسلا  ِّقَِحبَو  ْتَنَّمَـضَت 

ًءآفِشَو ًاعِساو  ًاقْزِرَو  ًاِعفانًاْملِع  ُْهلَعْجا  ِِهْتَیب  لْهَاَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َّمُهَّللَا  ٍفْوَخ  ِلُک  ْنِم  ًانامَاَو  ٍضَرَمَو  ٍمْقُسَو  ٍءاد  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  یفْـشَتْسَی  ْنَِملَو 
ِهَنوُْمیَْملا ِهَکَرابُْملا  َِهبْرُّتلا  ِهِذـه  َّبَر  َّمُهَّللَا  : وگب سپ  ؛ ٌریدَـقٍء یَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  اهِّلُک  ِعاجْوَالا  عیمَجَو  ٍهَهاعَوٍهَفآَو  ٍمْقُـسَوٍءاد  ِلُـک  ْنِم 

«. ٌریدَق ٍْییَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  اِهب  ینْعَْفناَو  َمَّلَسَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  اهیف  وُه  يِذَّلا  َیِصَْولاَو  اِهب  َطَبَه  يِذَّلا  ِکَلَْملاَو 

هکره هک  روخم  دوخن  کی  زا  هداـیز  راذـگب و  هدـید  ود  ره  رب  سوبب و  لّوا  يروخب  ار  تبرت  هک  یتقو  رد  دومرف : رگید  تیاور  رد 
ِّقَِحب َکـُلَأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » وگب يراد  یمرب  ربـق  زا  هک  یتـقو  رد  .تسا  هدروخ  ار  اـم  نوخ  تشوگ و  هک  تسا  ناـنچ  دروـخب  هداـیز 

ْنَاَو ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  اهیف  َّلَح  يِذَّلا  ِّیِـصَْولا  ِّقَِحب  َُکلَأْسَاَو  اهَنَزَخ  يِذَّلا  ِِّیبَّنلا  ِّقَِحب  َُکلَأْسَاَو  اهَـضَبَق  يِذَّلا  ِکَلَْملا 
نآ رب  هانلزنا " انا   " هروس دـنبب ، يا  هچراپ  رد  ار  تبرت  سپ  ٍءوُس » ِّلُـک  ْنِم  ًاَـظْفِحَو  ٍفْوَخ  ِّلُـک  ْنِم  ًاـنامَاَو  ٍءاد  ِّلُـک  ْنِم  ًءافِـش  ُهَلَعْجَت 

.ناوخب

افـش دصق  هب  نوچ  تسا ، هدروخ  ار  ام  تشوگ  هک  تسا  نانچ  دروخن  ءافـش  دصق  هب  ار  تبرت  هکره  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
َّبَرَو ِهیف  َنَکَس  يِذَّلا  ِدَسَْجلا  َّبَرَو  ِهیف  َلِْزنُا  يِذَّلا  ِروُّنلا  َّبَرَو  ِهَرِهاّطلا  ِهَکَرابُْملا  َِهبْرُّتلا  ِهِذَه  َّبَر  َّمُهَّللَا  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دیوگب دروخ 

نآ زا  دـعب  بآ  هعرج  کی  دروخب ، ار  تبرت  سپ  دـنک  رکذ  ار  رازآ  نآ  و  اذَـکَو » اذَـک  ِءاد  ْنِم  ًءافِـش  ُْهلَعِْجا  ِِهب  َنیلِّکَوُْملا  ِهَِکئالَْملا 
یم دوخ  رد  هچنآ  دوش  یم  عفد  ینک  نینچ  نوچ  ٍمْقُسَو ؛» ٍءاد  ِّلُک  ْنِم  ًءآفِشَو  ًاِعفان  ًاْملِعَو  ًاعِساو  ًاقْزِر  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  : » دیوگب دروخب و 

.هودنا مغ و  يرامیب و  درد و  زا  یبای 

ٍءاد ِّلُک  ْنِم  ًءافِـشَو  ًاِعفان  ًاْملِعَو  ًاعِـساو  ًاقْزِر  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دناوخب اعد  نیا  ندروخ  تقو  رد  دومرف : رگید  تیاور  رد 
َنیّطلا اَذَـه  ْلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُهَثَراو  يِذَّلا  ِّیِـصَْولا  َّبَرَو  ِهَکَراـبُْملا  َِهبْرُّتلا  َّبَر  َّمُهَّللَا  ٌریدَـق  ْیَـش ٍء  ِّلُـک  یلَع  َکَّنِا 

«. ٍفْوَخ ِّلُک  ْنِم  ًانامَاَو  ٍءاد  ِّلُک  ْنِم  ًءآفش 
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هیلع نیـسح  ماـما  ربـق  كاـخ  زا  يرهم  شیور  ربارب  رد  دـننک ، نفد  ار  تیم  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا 
.دنراذگب مالسلا 

راهچ یـس و  هک  تبرت  زا  یحیبست  زامناج و  هناش و  كاوسم و  دـشابن : یلاخ  زیچ  جـنپ  زا  دـیاب  یم  نمؤم  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.قیقع رتشگنا  دشاب و  هناد 

وا يارب  رافغتسا  داتفه  يرافغتـسا  ره  هب  دنادرگب  ار  ترـضح  نآ  كاخ  حیبست  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دوش هتشون  وا  يارب  رافغتسا  تفه  يا  هناد  ره  ددع  هب  دیوگن ، يزیچ  دراد ، هاگن  تسد  رد  ار  حیبست  رگا  دوش ، هتشون 

هیلع نیـسح  ماما  تشوگ  هک  تسا  نانچ  درخب ، دـشورفب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  كاـخ  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
یـضعب زا  نوچ  .دروخ  ناوت  یم  يدوـخن  ردـق  هب  هک  تسا  نآ  ءاـملع  ناـیم  روهـشم  هک  نادـب  .دـشاب  هدـیرخ  هتخورف و  ار  مالـسلا 

.دروخن سدع  زا  هدایز  هک  تسا  نآ  رتهب  دوش ، یم  رهاظ  سدع  ثیداحا 

: هیودا صاوخ  اما 

رد دروخب ، انوطق  رذـب  مهرد  هس  ای  مهرد  ود  نزو  هب  لّوا  بش  رد  دـنک و  بت  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.بنجلا تاذ  ماسرس و  زا  ددرگ  نمیا  ضرم  نآ 

.مدرم ریاس  رب  تسا  ام  تلیضف  دننام  اه  هویم  ریاس  رب  باّنع  تلیضف  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.دنک یم  لیاز  ار  بت  بانع  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

رد ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یبش  مدید ، یمن  يزیچ  دوب  هدش  دیفس  نم  هدید  تفگ : بیضخلا  یبا  نبا  تسا : لوقنم  یتیاور  رد 
ما هدید  مدیـشک  هدید  رد  مدییاس و  هتـسهآ  هب  ار  بانع  مدش  رادیب  نوچ  .شکب  هدـید  رد  بوکب و  ار  بانع  دومرف : مدـید ، باوخ 

.دش انیب  حیحص و 

یم در  ار  گرم  يزیچ  رگا  هک  انـس ، هب  دـینک  اوادـم  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.تسا انس  نآ  دنک ،

سران يامرخ  یناروس و  رانا  دروآ : یم  لادـتعا  هب  ار  اه  تعیبط  هک  تسا  زیچ  راهچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.ینساک هشفنب و  هتخپ و 
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دراو تایاور  زا  یـضعب  رد  .گرم  زا  ریغ  هب  تسه  اهدرد  همه  يافـش  هناد  هایـس  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
ار شا  هناد  کی  تسیب و  دومرف : مینک ؟ لامعتسا  هنوگچ  هک  دندیسرپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک  تسا  هدش 
رد یناکچب و  هرطق  کی  پچ  ینیب  رد  هرطق و  ود  تسار  ینیب  رد  دوش ، حبص  نوچ  یناسیخب و  بآ  رد  بش  کی  ینکب و  هنهک  رد 

هزاـت ار  اـه  هناد  بش  ره  رد  یناـکچب و  هرطق  ود  پچ  ینیب  رد  هرطق و  کـی  تسار  ینیب  رد  موـس  زور  رد  ینک  نـینچ  زین  مود  زور 
.ینک

رازآ لوب  ندمآ  رایسب  زا  هک  درک  تیاکش  ترضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد 
مکـش و درد  مشچ و  رازآ  رـسدرد و  بت و  يارب  مروخ  یم  ار  نآ  نم  دومرف : .روـخب و  بش  رخآ  رد  هناد  هایـس  دوـمرف : .مشک  یم 

.دهد یم  افش  نآ  هب  ارم  ادخ  اهدرد و  عیمج 

اب هک  تسا ، لکوم  یکلم  دنفـسا  تخرد  هناد و  گرب و  زا  کی  ره  رب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
درد ود  داـتفه و  يافـش  شا  هناد  رد  و  دـنک ، یم  فرطرب  ار  رحـس  مغ و  شا  هخاـش  شا و  هشیر  .دـسوپب و  هک  نآ  اـت  تسا  اـه  نآ 

.ردنک دنفسا و  هب  دینک  اوادم  سپ  تسه ،

و دنک ، یم  يرود  هناخ  نآ  زا  هناخ  داتفه  ات  ناطیش  دشاب  نآ  رد  دنفـسا  هک  يا  هناخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.تسا هروخ  نآ  رت  ناسآ  هک  ضرم  داتفه  زا  تسافش  نآ 

هک ار  دوخ  تما  نک  رما  هک  دش : لزان  وا  رب  یحو  .دوخ  تما  نبج  زا  درک  تیاکش  ادخ  هب  يربمغیپ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
الاب نامسآ  هب  نآ  درد  زا  رتدوز  يدرد  چیه  تسا و  ناربمغیپ  هدیزگرب  ردنک  دومرف : .دوش  یم  تعاجش  ثعاب  هک  دنروخب ، دنفـسا 

.تساهالب هدننک  عفد  نیطایش و  هدننک  رود  نآ  دور و  یمن 

.دنرخب الط  زا  نآ  نزو  هب  هنیآ  ره  تسا ، درز  هلیله  رد  عفانم  هچ  هک  دننادب  مدرم  رگا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 

و دـنک ، یم  فرطرب  ار  ناهد  دـنگ  دومرف : تسا  عفان  جـنلوق  عفد  يارب  هک  ار  ریجنا  دـیروخب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا 
.درب یم  ار  اهدرد  دنایور و  یم  ندب  رد  وم  دنک و  یم  مکحم  ار  ناوختسا 

هبلغ سرقن و  دـنک ، یم  عطق  ار  ریـساوب  کـشخ ، رت و  ریجنا  ندروـخ  تسا : لوـقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
.دهد یم  عفن  ار  نطاب  رب  تدورب 
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.تسین رت  عفان  رت و  فیرش  نآ  زا  یهایگ  چیه  و  دنک ، یم  دایز  ار  لقع  هفرخ ، گرب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.تسا هیما  ینب  زا  كزیترت  تسا و  ام  زا  جورداب  دومرف : مالسلا  هیلعاضر  ماما 

.دناشن یم  ورف  ار  نوخ  وهاک  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.تسا نالبمد  سفرک و  سایلا ، رضخ و  كاروخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

زا دـشاب  نمیا  بش  نآ  رد  دـباوخب  بش  رد  دروـخب ، بادـس  هـکره  تـسا : يورم  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
.بنجلا تاذ  ینوریب و  ینوردنا و  ياهدرد 

يررض میب  هک  یماعط  تاینبل و  زا  دعب  دندرک  یم  فوفس  ار  مشبآ  هناد و  هایس  ناینز و  ترضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
زا مروخب ، ار  نیا  دادماب  نوچ  دومرف : یم  دندروخ ، یم  ماعط  زا  شیپ  هتخاس  جوزمم  هدـییاس  کمن  اب  یهاگ  .دـندروخ  یم  تشاد 

تکرب یلاعت  قح  دومرف : .هوغل و  زا  دشخب  یم  ناما  درب ، یم  ار  مغلب  دـنک ، یم  هدـعم  تیوقت  منک و  یمن  اورپ  يزیچ  چـیه  ندروخ 
.تسا هداتسرف  تکرب  ربمغیپ  داتفه  نآ  رب  تسا ، اهدرد  عیمج  زا  يافش  نآ  رد  و  لسع ، رد  تسا  هداتسرف 

یم مکحم  ار  لقع  و  دشک ، یم  ار  مکش  ياه  مرک  دنک ، یم  مکحم  ار  نادند  ُنب  بارش  هکرس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
ناینز و هکره  دومرف : .دنک  یم  وبدب  ار  نهد  دنک ، یم  دساف  ار  تشپ  بآ  و  دنک ، یم  تسس  ار  اهوناز  نانـشا  ندروخ  دومرف : .دنک 
: دومرف .دننک  یم  مرگ  ار  اه  هدرگ  .دننک  یم  ربز  ار  هدعم  دننک ، یم  عفد  ار  اهداب  دـننازوس و  یم  ار  ریـساوب  دروخب ، مه  اب  ناکدرگ 

نهد دنوش و  یم  لوب  راردا  بجوم  دننازوس ، یم  ار  مغلب  دنیاشگ و  یم  ار  اهدس  دننک ، یم  عفد  ار  اهداب  رگیدکی  اب  کمن  مشبآ و 
.دننک یم  دایز  ار  عامج  توق  دننک ، یم  مرن  ار  هدعم  و  دننک ، یم  وبشوخ  ار 

.دنک یم  ناگدنزگ  برقع و  رهز  عفد  کمن  ندیلام  تسا : هدش  دراو  ثیدح  دنچ  رد 

ص:291

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:292

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشیا فانصا  قوقح و  مدرم ، اب  ترشاعم  بادآ  مهد : باب 

هراشا
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نازینک نامالغ و  ناشیوخ ، قوقح  نایب  رد  : لّوا لصف 

ارم هکره  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  دنز و  یم  یهلا  شرع  رد  گنچ  تمایق  زور  رد  محر  تسا : هدـش  دراو  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد 
تمحر زا  ار  وا  زورما  وت  ایند ، رد  تسا  هدرک  عطق  ارم  هکره  نک و  لصو  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  زورما  وت  تسا ، هدرک  هلـص  ایند  رد 

.نک عطق  دوخ 

، دـنک یم  عفد  ار  اهالب  دـنک ، یم  دایز  ار  لام  تسا ، لامعا  یلوبق  ثعاب  ناشیوخ ، اب  ندومن  یکین  تسا : لوقنم  رایـسب  ثیداحا  رد 
.دنک یم  ناسآ  ار  تمایق  باسح  دنک و  یم  زارد  ار  رمع 

یسک سپ  تسا ، محر  هلص  تناما و  طارص ، فرط  ود  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  نسح  ثیدح  رد 
دور و یم  تشهب  هب  دوز  درذـگ ، یم  یناسآ  هب  طارـص  زا  هدرک ، یکین  دوخ  ناشیوخ  اب  دـشاب ، هدرکن  تنایخ  مدرم  تناـما  رد  هک 

یم شتآ  رد  ار  وا  طارـص  دـهد و  یمن  عفن  ار  وا  رگید  لمع  تسا ، هدرک  محر  هلـص  عطق  هدرک و  اه  تناـما  رد  تناـیخ  هک  یـسک 
.دنکفا

ار اهرمع  دنک و  یم  نادابآ  ار  اه  هناخ  ندرک ، كولس  وکین  ناگیاسمه  اب  ندرک و  محر  هلص  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دنک یم  دایز 

.دسر یمن  محر  هلص  زا  رتدوز  شباوث  یلمع  چیه  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

نآ ات  محر ، هلص  دننام  دنک  دایز  ار  رمع  هک  میناد  یمن  ار  يزیچ  ام  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  ثیدح  رد 
زا یسک  هک  تسه  هاگ  دوش ؛ یم  لاس  هس  یـس و  محر ، هلـص  ببـس  هب  تسا ، هدنام  شرمع  زا  لاس  هس  یـصخش  هک  تسا  هاگ  هک 

.دوش یم  لاس  هس  محر  هلص  عطق  ببس  هب  ، تسا هدنام  لاس  هس  یس و  شرمع 
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یقح نم  رب  ار  ناشیا  ایآ  دنتـسین  هعیـش  هک  مراد  یناشیوخ  هک  درک : لاؤس  ترـضح  نآ  زا  یـصخش  تسا : لوقنم  ّقثوم  ثیدح  رد 
: دومرف .مالسا و  قح  یکی  محر و  یکی  دنراد ؛ قح  ود  دنـشاب  هعیـش  رگا  دنک ، یمن  عطق  زیچ  چیه  ار  محر  قح  یلب ، : دومرف تسه ؟

ناردارب اب  یکین  محر و  هلـص  سپ  دراد ، یم  زاب  ناهانگ  زا  دـنک ، یم  ناسآ  ار  تمایق  باسح  نمؤم ، ناردارب  اب  یکین  محر و  هلص 
.دشاب نداد  مالس  باوج  وکین  ندرک و  مالس  هب  هچ  رگا  دینکم ، كرت  ار 

.دتفا یم  ناراکدب  تسد  هب  ناشلام  دننک ، يدب  رگیدکی  اب  ناشیوخ  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

اه نآ  تبوقع  ندرم ، زا  شیپ  دوش  اه  نآ  بکترم  هکره  تسا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحص  ثیدح 
رایسب ناشیا  نادنزرف  لام و  محر ، هلص  ببس  هب  ، دنرادرکدب یتعامج  هک  تسا  رایسب  .غورد و  مسق  محر و  عطق  ملظ و  دبای ؛ یم  ار 

.دنک یم  عطقنم  ار  لسن  دنک ، یم  یلاخ  شلها  زا  ار  اه  هناخ  محر  هلص  عطق  غورد و  مسق  .دوش  یم 

هک نآ  يارب  ای  ناشیا  ندید  هب  ناشیوخ ، هناخ  هب  دورب  دوخ  ياپ  هب  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
همان رد  هنـسح  رازه  لهچ  درادرب ، هک  یماگ  ره  ددع  هب  دیامرف ، تمارک  ار  وا  دیهـش  دـص  باوث  یلاعت  قح  دـناسرب ، ناشیا  هب  یلام 
لاس دـص  هک  دـشاب  نانچ  دوش و  دـنلب  تشهب  رد  وا  يارب  هجرد  رازه  لـهچ  دوش و  وحم  هاـنگ  رازه  لـهچ  دوش و  هتـشون  شلاـمعا 

.دشاب هدرک  صالخا  هب  ادخ  تدابع 

هلص عطق  ای  دنک ، رحس  هشیمه  ای  دروخب  بارش  هشیمه  هک  یسک  دنوش ؛ یمن  تشهب  لخاد  هک  دنـسک  هس  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
ات يا  هجرد  ره  زا  هک  دـنک ، تمارک  هجرد  رازه  وا  هب  تشهب  رد  یلاـعت  قح  دـنک  ناـشیوخ  قح  تیاـعر  هکره  دومرف : .دـنک  محر 

دجربز زا  يرگید  دّرمُز و  زا  يرگید  دیراورم و  زا  يرگید  الط و  زا  يرگید  هرقن و  زا  هجرد  کی  دشاب ، هار  هلاس  دص  رگید  هجرد 
هدرک قلخ  تشهب  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  ییاـهزیچ  ریاـس  زا  نینچمه  روفاـک و  زا  يرگید  ربنع و  زا  يرگید  کـشم و  زا  يرگید  و 

.تسا

یم تیاکـش  رگید  محر  زا  هتخیوآ و  شرع  هب  یمحر  مدـید  جارعم  بش  رد  هک ، تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.تشپ لهچ  رد  هک  تفگ  دسر ؟ یم  مه  هب  وا  وت و  تبسن  تشپ  دنچ  رد  هک  مدیسرپ  .دوخ  راگدرورپ  هب  دنک 
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خارف ار  شا  يزور  دراد و  تسود  ار  وا  ادـخ  هک  نآ  دـنک ، محر  هلـص  هک  یـسک  يارب  منماـض  نم  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
دونـش یمن  ار  نآ  دوش ، یم  هدینـش  هار  هلاس  رازه  زا  تشهب  يوب  دومرف : .دـنک  تشهب  لخاد  ار  وا  و  دـنک ، دایز  ار  شرمع  و  دـنک ،

.راکانز ریپ  درم  محر و  هلص  هدننک  عطق  ردام و  ردپ و  قاع 

نآ یب  دنزب ، یهلا  دودح  زا  يدح  ردق  هب  يزینک  ای  یمالغ  رب  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد 
ندرک دازآ  زا  ریغ  هب  ار  وا  هانگ  تسین  يا  هرافک  دشاب ، هدش  ّدح  نآ  قحتسم  عرـش  بسح  هب  هک  دشاب ، هدش  رداص  وا  زا  یمرج  هک 

.وا

ندز تسا  لالح  ایآ  درب  یمن  شبحاص  نامرف  يا  هدنب  هک  دندیـسرپ ، مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  زا  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
.نک اهر  ای  شورفب  هن  رگا  راد و  هاگن  دشاب  تعبط  قفاوم  رگا  هن ، دومرف : وا ؟

هنایزات شـش  ای  هنایزات  جـنپ  نازینک  نامالغ و  لافطا و  بیدأـت  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دینزب يراومه  قفر و  هب  ار  نآ  دینزم و  رتشیب 

یب دوش  فلت  وا  تسد  رد  هک  زیچ  ره  دومرف : .هدنب  ندز  زا  درک  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هرارز  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
راهچ ای  هس  دومرف : ار ؟ وا  منزب  رادقم  هچ  تفگ : ار  وا  .دز  یناوت  یم  دنک  وت  ینامرفان  هتسناد  رگا  اما  تسین ، يزیچ  وا  رب  وا ، ریصقت 

.جنپ ای 

هک نآ  ات  زینک  مـالغ و  باـب  رد  درک  یم  تیـصو  لـیئربج  ارم  هتـسویپ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنوش دازآ  دسرب  دح  نآ  هب  نوچ  هک  درک ، دهاوخ  رّرقم  يدح  ناشیا  يارب  هک  مدرک ، نامگ 

، دوش یم  دازآ  دنک  تمدخ  لاس  تفه  نوچ  دشاب ، نمؤم  هک  يا  هدـنب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
تفه زا  دعب  هک  تسا ، دکؤم  ّتنـس  هک  نیا  رب  ار  ثیدح  نیا  دـنا  هدرک  لمح  املع  تسین و  لالح  وا  ندومرف  تمدـخ  نآ  زا  دـعب 

.دننک دازآ  ار  نآ  لاس 

نکاس ار  وا  یلاـعت  قح  دـشاب  هکره  رد  هک  تسا  تفـص  راـهچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
ردپ هلزنم  هب  وا  يارب  زا  ددرگ ، وا  لاوحا  هجوتم  ار و  یمیتی  دهد  هانپ  هک  یـسک  فرـش ؛ ياه  فرغ  العا  رد  نییلع  العا  رد  دنادرگ 

ناشیا اب  دنک و  ردام  ردپ و  فرص  ار  دوخ  لام  هک  یسک  و  دیامن ، ناشیا  تناعا  نافیعض و  رب  دنک  محر  هک  یسک  و  دشاب ، نابرهم 
، دیامن ارادم 
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یم وا  هب  هک  یتامدخ  رب  دیامن  يرای  ار  وا  دنکن و  دوخ  هدنب  اب  تهافـس  يدـنت و  هک  یـسک  دـنکن ، هدرزآ  ار  ناشیا  دـنک و  ناسحا 
.دیامرفن وا  هب  دشاب  راوشد  وا  رب  هک  يراک  و  دیامرف ،

هب دیروخ ، یم  دوخ  هچنآ  زا  دیناروخب  دوخ  ناگدنب  هب  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دیشوپ یم  دوخ  هچنآ  دیناشوپب  ناشیا 

ای یلب  دنتفگ : مدرم ؟ نیرتدب  هب  ار  امش  مهد  ربخ  دیهاوخ  یم  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دنزب ار  دوخ  مالغ  و  دنک ، عنم  مدرم  زا  ار  دوخ  ياطع  دنک ، رفس  اهنت  هک  یسک  : دومرف هَّللا ! لوسر 

.وت نامداخ  وت و  نز  نانود و  دننک ، یم  ملظ  وت  رب  ناشیا  ینکن  ملظ  ناشیا  رب  رگا  هک  دنسک  هس  : دومرف رگید  ثیدح  رد 

.دیزاس باتع  دروم  ناشیا  لقع  ردق  هب  ار  دوخ  ناگدنب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

هک نآ  ات  دـندیبلط ، یم  ار  وا  ترـضح  دوب و  ادـیپ  ان  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یمالغ  يزور  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
بش و هک  تسین  ار  وت  هک  دندومرف  سپ  دش ، رادیب  وا  ات  دندز  یم  داب  ار  وا  دنتـسشن و  وا  نیلاب  رب  .تسا  هدـیباوخ  ییاج  رد  دـندید 

.نک تمدخ  زور  نک و  باوخ  بش  ینک  باوخ  ود  ره  زور 

ات دشاب  هتخیرگ  دوخ  ياقآ  زا  هک  یمالغ  تسین ؛ لوبقم  ناشیا  زامن  هک  دنسک  هس  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
وا زا  رهوش  هک  ینز  دنـشابن ، یـضار  وا  هب  هک  دـنک  یهورگ  يزامنـشیپ  هک  یـصخش  دـیامن ، اـقآ  میلـست  ار  دوخ  ددرگرب و  هک  نآ 

.دور باوخ  هب  كانمشخ 

یمالغ تسا ، دیهش  دوش  یم  تشهب  لخاد  هک  یسک  لّوا  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
.دزرو تلفغ  ههبش  مارح و  زا  هک  يراب  لایع  درم  دشاب ، دوخ  ياقآ  هاوخ  ریخ  دروآ ، ياجب  ار  شراگدرورپ  تدابع  وکین  هک 

زا يوضع  ره  هب  یلاعت  قح  دنک  دازآ  يا  هدنب  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دنادرگ دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ار  وا  زا  يوضع  هدنب ، نآ 

قّدصت ندرک و  دازآ  هب  دییوجب ، برقت  ادخ  هب  هفرع  زور  هفرع و  بش  رد  هک  تسا  بحتـسم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.ندرک
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هلیبق هریشع و  نامیتی ، ناگیاسمه ، قوقح  : مود لصف 

نامگ هک  نآ  ات  هیاسمه  تیاعر  هب  دومن  یم  تیصو  لیئربج  ارم  هتسویپ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
، دنادرگ مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوب  یلاعت  قح  دنک  رازآ  ار  دوخ  هیاسمه  هکره  دومرف : .داد و  دهاوخ  رارق  یثاریم  وا  يارب  هک  مدرک 

.دشاب مّنهج  وا  ياوأم 

رد دـنادرگ و  یقوط  متفه  هقبط  ات  ار  نیمز  نآ  یلاـعت  يادـخ  دـنک ، تناـیخ  نیمز  ربش  کـی  ردـق  هب  شا  هیاـسمه  زا  هکره  دومرف :
.دهد سپ  ار  نیمز  نآ  دنک ، هبوت  هک  نآ  رگم  دشاب ، وا  ندرگ  رد  قوط  دنروآ  باسح  ماقم  هب  ار  وا  نوچ  ات  دزادنا ، وا  ندرگ 

وا ناـهانگ  زا  تماـیق  زور  رد  یلاـعت  قح  دراد  زاـب  هیاـسمه  زا  ار  دوـخ  رازآ  هکره  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.درذگرد

هک یمکح  بحاص  ای  یهاشداپ  تسا ، اهالب  نیرتدب  هک  تسا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
رگا دهاوخ ، ار  وت  گرم  شلد  دنیبب و  ار  وت  شمشچ  هک  يا  هیاسمه  درذگن و  ینک  يدب  رگا  دنکن و  رکـش  ینک  وا  هب  ناسحا  رگا 

، دنادرگن داش  ار  وت  یـشاب  رـضاح  رگا  هک  ینز  دنادرگ ، رـشتنم  دنک و  رهاظ  دنیبب  يدب  رگا  دزاسن و  روکذم  دناشوپب و  دـنیبب  یکین 
.دشابن نئمطم  وا  هب  ترطاخ  یشاب  بیاغ  رگا 

.دناسرب هیاسمه  هب  ار  وا  هناخ  ادخ  وا ، هناخ  رد  عمط  يارب  دنک  هیاسمه  رازآ  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

؟ تسه هوکز  ریغ  هب  یّقح  لام  رد  اـیآ  هک  دندیـسرپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
هب نامیا  هک  یتسرد  هب  .ناملـسم  هیاسمه  هب  ندرک  ناسحا  و  دـننک ، يدـب  وت  اب  هک  یناشیوخ  هب  ندرک  ناسحا  یکین و  یلب ، دومرف :

.تسا هنسرگ  شناملسم  هیاسمه  دباوخب و  ریس  بش  هک  یسک  درادن  نم 

.دنا هیاسمه  فرط  ره  زا  هناخ  لهچ  ات  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  دنچ  رد 
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نآ عنم  هک  یـسک  يارب  تسا  هدومرف  مّنهج  دـیعو  یلاعت  قح  هک  تسا  نوعاـم  قح  لاـم ، قوقح  هلمج  زا  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
يوار .دهد  هیراع  ناشیا  هب  هک  هناخ  تایرورـض  ای  دـنک ، ناشیا  هب  هک  يا  یکین  ای  دـهد ، هیاسمه  هب  هک  تسا  یـضرق  نآ  دـیامن و 

ام رب  تروص  نیا  رد  دـننک ، یم  عیاـض  دننکـش ، یم  میهدـب  هیراـع  هب  ناـشیا  هب  يزیچ  رگا  هک  میراد  یناـگیاسمه  اـم  درک : ضرع 
.دیهدن ناشیا  هب  رگا  تسین  امش  رب  یهانگ  دشاب  نینچ  هاگ  ره  دومرف : میهدن ؟ ناشیا  هب  رگا  تسه  یهانگ 

.ناگیاسمه زا  شتآ  کمن و  ندرک  عنم  تسین  لالح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ریخ وا  زا  دنک  عنم  یلاعت  قح  ناگیاسمه ، زا  دیامن  عنم  ار  نوعام  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
! وا لاح  رب  ياو  دراذگاو ، دوخ  هب  ار  وا  ار و  دوخ  ناسحا  و 

نیا هک  ار  شتآ  ندـیبلط  ار و  نان  ریمخ و  نداد  ضرق  دـینکم  عنم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.تسا قالخالا  مراکم  هلمج  زا  هک  نآ  اب  هناخ  لها  رب  دوش  یم  يزور  يدایز  ثعاب  روما 

هلیبق رب  هک  اه  جرخ  زا  هچنآ  دینک و  مزال  دوخ  رب  هک  دیوشم  قوقح  ضّرعتم  هک  راهنیز  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
هک دشاب  یعفن  زا  هدایز  امش  رب  شررض  هک  دنک  یفیلکت  ار  امش  یـسک  امـش  هلیبق  زا  رگا  و  دینکم ، هقیاضم  دیهدب و  دوش  یم  عقاو 

.دینکم لوبق  دسر  یم  وا  هب 

نآ باحـصا  ناگرزب  زا  هک  ناحوص  نب  هعـصعص  ندـید  هب  يراـمیب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
ینیب يرما  رد  ار  ناشیا  رگا  دوخ و  موق  رب  نکم  رخف  مدمآ  وت  تدایع  هب  نم  هک  نیا  هب  دومرف : سپ  دندروآ ، فیرشت  دوب  ترـضح 
يرای ینکن  ناشیا  يرای  رگا  تسا ، جاتحم  ناشیا  هب  دوخ و  هلیبق  موق و  زا  تسین  زاین  یب  یمدآ  هک  ریگب  راـنک  هب  رما  نآ  زا  ار  دوخ 
ناشیا يرای  ینیبب  یبوخ  لاح  رد  ار  ناشیا  رگا  سپ  يا  هدـینادرگ  در  دوخ  زا  ار  ناشیا  رایـسب  ياه  يرای  يا و  هدرک  عنم  ناـشیا  زا 

هب دشاب ، ادخ  تعاط  رد  ار  رگیدـکی  امـش  ندرک  يرای  هک  دـیاب  راذـگماو و  ار  ناشیا  دنـشاب ، ییالب  رد  رگا  و  رما ، نآ  يارب  نکب ،
.ادخ تیصعم  زا  دیتسیا  زاب  و  ادخ ، تعاط  رد  دینکب  رگیدکی  يرای  رگا  دوب  دیهاوخ  تمعن  تیهافر و  اب  هشیمه  هک  یتسرد 

زا یکی  سپ  نارفاک ، زا  دندروآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  ار  دـنچ  يریـسا  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
دش لزان  لیئربج  ترضح  لاح  نآ  رد  دننزب ، ندرگ  هک  دندروآ  شیپ  ار  ناشیا 
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هک ییاه  جرخ  درک و  یم  يراد  نامهم  دیناروخ و  یم  ماعط  مدرم  هب  ینزب  ار  شندرگ  یهاوخ  یم  هک  ریسا  نیا  دّمحم ! ای  تفگ : و 
هک دندومرف  ریسا  نآ  هب  ترـضح  سپ  .تشاد  یمرب  دوخ  شود  رب  ار  دوخ  لها  نارگ  ياهراب  داد و  یم  دش  یم  عقاو  هلیبق  نایم  رد 

نیا وـت  راـگدرورپ  تفگ : ریـسا  نآ  .اـه  تلـصخ  نیا  هب  نتـشک  زا  مدرک  دازآ  ار  وـت  نم  تسا و  هداتـسرف  یحو  نینچ  یلاـعت  قـح 
نآ قـح  هب  .وـت  يربـمغیپ  هب  ادـخ و  تینادـحو  هب  مهد  یم  تداهـش  تـفگ : ریـسا  .یلب  دوـمرف : دراد ؟ یم  تـسود  ار  اـه  تلـصخ 

.ما هدینادرگنرب  ار  یسک  دوخ  لام  زا  زگره  هک  تسا ، هداتسرف  یتسار  هب  ار  وت  هک  يدنوادخ 

: تسا لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد  .تسا  هریبک  ناـهانگ  هلمج  زا  قحاـن  هب  میتی  لاـم  ندروخ  هک ، تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداـحا  رد 
نیا دننام  تشهب  رد  وا  نم و  دهد ، هقفن  ار  وا  ار و  یمیتی  دنک  يرادهاگن  هکره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

.دومرف نایم  تداهش و  تشگنا  هب  هراشا  .میشاب و  مه  اب  تشگنا  ود 

وا رب  ار  تشهب  ادخ  وا ، زا  دوش  ینغتسم  وا  ات  دهدب ، ار  وا  جرخ  دنک و  لخاد  دوخ  لایع  رد  ار  یمیتی  هکره  : دومرف رگید  ثیدح  رد 
.تسا هدینادرگ  بجاو  ار  مّنهج  میتی  لام  هدنروخ  يارب  هچنانچ  دنادرگ ، بجاو 

يور زا  دـشکب  میتـی  رـس  رب  تسد  هک  يا  هنمؤم  نز  نمؤم و  درم  ره  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  ربـتعم  تیاور  رد 
.دسیونب وا  يارب  يا  هنسح  ددرگ  یم  نآ  رب  شتسد  هک  ییوم ، ره  هب  وا  يارب  یلاعت  قح  مَّحرت ،

.تمایق رد  دیامرف  تمارک  يرون  یلاعت  قح  ییوم  ره  هب  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

شلد دهاوخ  دشاب ، هدرزآ  دوخ  لد  ینیگنس  زا  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
، دلامب شرس  رب  تسد  تقفش  يور  زا  دناشنب و  دوخ  ناوخ  رس  رب  دنک و  ینابرهم  وا  اب  دناوخب و  دوخ  کیدزن  ار  یمیتی  ددرگ ، مرن 

.تسه میظع  قح  مدرم  رب  ار  میتی  هک  یتسرد  هب 

هیرگ هب  هک  نآ  تسیک  هک  دـیامرف  ملاـع  راـگدرورپ  سپ  دزرلب ، وا  يارب  یهلا  شرع  دـیرگب  یمیتی  نوچ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
ار وا  يا  هدـنب  چـیه  هک  مروخ  یم  دـنگوس  مدوخ  لـالج  تّزع و  هب  ما ؟ هتفرگ  ار  شرداـم  شردـپ و  هک  ارم  هدـنب  نیا  تسا  هدروآ 

.منادرگ بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  هک  نآ  رگم  دنادرگن  نکاس 

ص:301

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


قح ان  هب  ار  میتی  لام  هک  یـسک  يارب  دـیجم  نآرق  رد  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداـحا  رد 
اب هچنآ  دـننکب ، وا  ناـمیتی  اـب  وا  زا  دـعب  اـیند  رد  هک  نآ  يرگید  ترخآ و  رد  مّنهج  باذـع  یکی  هتخاـس : ررقم  باـقع  ود  دروخب ،

.دشاب هدرک  نارگید  نامیتی 

شتآ ناشیا  ياه  نهد  زا  هک  دنادرگ  روشحم  اهربق  زا  ار  یتعامج  تمایق  رد  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
یتعامج نآ  هک  یتسرد  هب  : » دیامرف یم  یلاعت  قح  هچنانچ  دنـشاب ، هدروخ  ار  میتی  لام  هک  دنـشاب  یتعامج  اه  نآ  دـشاب و  رو  هلعش 

ّیلو هک  نادـب  دـندرگ .» مّنهج  زورفا  شتآ  يدوزب  و  شتآ ، رگم  دوخ  مکـش  رد  دـنروخ  یمن  دـنروخ ، یم  ملظ  هب  ار  میتی  لام  هک 
مکاح دنشابن  اه  نیا  رگا  دنشاب ، هدرک  نییعت  ناشیا  هک  یصو  يردپ و  دج  تسا و  ردپ  دومن  دناوت  یم  وا  لام  رد  فرـصت  هک  میتی 

هک تسا  نآ  داقتعا  ار  ءاملع  رثکا  دشابن ، رضاح  ماما  رگا  .دشاب  هدومرف  نییعت  ترضح  نآ  هک  یسک  مالـسلا و  هیلع  ماما  ینعی  عرش 
.دشاب هدرک  بصن  وا  هک  یسک  ای  دنک  یم  نییعت  طیارشلا  عماج  دهتجم 

هک دـش ، دـنناوت  یم  ناشیا  لاوما  طبـض  ناشیا و  لاوحا  لفکتم  ادـخ  يارب  زا  حـلاص  نانمؤم  هک  دوش  یم  رهاـظ  هربتعم  ثیداـحا  زا 
جرخ ردق  هب  دشاب  ناشیا  بسک  عنام  میتی  لام  رد  یعس  دنشاب و  ناشیرپ  رگا  دننک ، تیاعر  دشاب  نآ  رد  ناشیا  هطبغ  هفرـص و  هچنآ 

.دنرادنرب لمع  نآ  فراعتم  ترجا  زا  هدایز  هک  دننک  تیاعر  هک  تسا  نآ  رتهب  .درک  دـنناوت  یم  جرخ  ناشیا  لام  زا  دوخ  يرورض 
هب افو  هک  دنـشاب  هتـشادن  لام  ردق  نآ  رگا  و  دنکب ، ناشیا  هفرـص  رد  تیاعر  تیاهن  هک  دـیاب  یـصو  يردـپ و  ّدـج  ردـپ و  نینچمه 

دنناوت یم  ناشیا  لام  زا  دوخ  يرورض  هقفن  ردق  هب  دنشاب  ناشیرپ  يردپ  دج  ردپ و  رگا  دنرادن ، رب  ضرق  ناشیا  لام  زا  دنک ، ضرق 
هقفن اب  دننک و  باسح  ار  لفط  جرخ  ردق  رگا  و  درادرب ، دناوت  یم  میتی  لام  زا  یلو  ار  وا  هقفن  دـشاب  ناشیرپ  مه  ردام  رگا  تشادرب ،

.تسین یکاب  دنروخب ، يزیچ  مه  اب  دننک و  مض  دوخ 

تّوخا تقادص و  قوقح  : موس لصف 

اب نک  يردارب  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  دوـمن  تیـصو  توـف  تقو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تـسا : لوـقنم  ثیدـح  رد 
.ناشحالص يارب  ار  ناحلاص  راد  تسود  ادخ ، يارب  زا  ناردارب 
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.دشاب هتفای  تشهب  رد  يا  هناخ  دریگب  ادخ  يارب  ینمؤم  ردارب  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا 

زا هک  يردارب  زا  دشاب  رتهب  هک  تسا  هتفاین  هدیاف  مالـسا  زا  دـعب  یـسک  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دشاب هتفرگ  ادخ  يارب 

یب موش  یم  نیگهودـنا  هک  تسا  رایـسب  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
هدیرفآ تشهب  تنیط  زا  ار  نانمؤم  یلاعت  قح  دومرف : دننک ، یم  هدهاشم  نم  يور  زا  ار  نآ  رثا  نم  نارای  لها و  هک  يدـح  هب  ببس ،

حور هب  نوچ  سپ  دنرگیدکی ، يردام  يردپ و  ردارب  نانمؤم  ببس  نیا  هب  سپ  هدینادرگ ، يراج  ناشیا  رد  دوخ  تمحر  میسن  زا  و 
.دنوش یم  نوزحم  وا  هودنا  يارب  رگید  نانمؤم  دسر  یهودنا  نانمؤم  زا  یکی 

ندرک رظن  تسا ، تدابع  لداع  ماما  يور  هب  ندرک  رظن  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
يردارب يور  هب  ندرک  رظن  تسا ، تدابع  تقفـش  ینابرهم و  يور  زا  ردام  ردـپ و  يور  هب  ندرک  رظن  تسا ، تداـبع  ملاـع  يور  هب 

.تسا تدابع  ادخ  يارب  ار  وا  يراد  تسود  هک 

يرگید و  يرای ، یتسود و  رد  دنـشاب  دامتعا  لحم  هک  یناردارب  یکی  دنعون ؛ ود  ناردارب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
هتـشاد دامتعا  نینچ  يردارب  رب  نوچ  سپ  دنلام  دنلها و  دنلاب و  دنتـسد و  هلزنم  هب  ناشیا  سپ  لّوا ؛ اما  .تبحـص  ندیدنخ و  ناردارب 

ناشوپب و ار  شزار  نک و  ینمـشد  شنانمـشد  اب  نک و  یتسود  شناتـسود  اـب  ار و  دوخ  ندـب  لاـم و  نک  فرـص  وا  يارب  زا  یـشاب 
؛ مود اّما  .تسا  ریـسکا  هک  خرـس  درگوگ  زا  دـنرتمک  ناردارب  مسق  نیا  هک  نادـب  نک ، اـشفا  ار  شیاـه  یکین  راد و  یفخم  ار  شبیع 

.رادم ناشیا  زا  نیا  زا  هدایز  عقوت  نکم و  عطق  ناشیا  زا  ار  نیا  یبای ، یم  ار  ناشیا  تبحص  تذل  وت  سپ 

هأشن نیا  رد  هدیـسر ، مه  هب  نانمؤم  نایم  رد  حاورا  ملاـع  رد  ییانـشآ  يردارب و  تّوخا و  هک ، تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداـحا  رد 
.دنروآ یم  دای  هب  ار  نآ  دندید  ار  رگیدکی  نوچ 

رب و  دنک ، یمن  تنایخ  وا  هب  تسا ، وا  يامنهار  تسا ، وا  هدید  تسا و  نمؤم  ردارب  نمؤم  تسا : هدش  دراو  رگید  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دنک یمن  وا  تبیغ  دیوگ ، یمن  غورد  وا  اب  دنک ، یمن  فلخ  دنک  هک  يا  هدعو  وا  اب  دهد ، یمن  بیرف  ار  وا  دنک ، یمن  ملظ  وا 

رد اه  نآ  همه  هکره  هک  دراد  دنچ  يّدح  یتسود  يرای و  تقادص و  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
زا کی  چیه  هک  یسک  هدم ، تبسن  تقادص  لامک  هب  ار  وا  دشابن ، وا 
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وت تنیز  هک  نآ  مود  دشاب ، یکی  وت  اب  شناهنپ  راکشآ و  هک  نآ  لّوا  هدم ؛ تبسن  ار  وا  تقادص  زا  زیچ  چیه  هب  دشابن ، وا  رد  اه  نآ 
، دهدن رییغت  وا  هب  ار  دوخ  كولس  یتموکح ، ای  یلام  ندیسر  مه  هب  رد  هک  نآ  موس  دناد ، دوخ  بیع  ار  وت  بیع  دناد  دوخ  تنیز  ار 

يرای كرت  دراذگناو و  ار  وت  اهالب ، اه و  تبکن  تقو  رد  هک  نآ  مجنپ  دنکن ، عنم  وت  زا  دسر  نآ  هب  وا  ییاناوت  هچنآ  هک  نآ  مراهچ 
.دنکن وت 

وا دیوگن ، وت  قح  رد  يدب  فرح  هبترم  چیه  رد  دیآ و  بضغ  هب  وت  اب  هبترم  هس  وت  نمؤم  ناردارب  زا  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.ریگب دوخ  يرای  یتسود و  هب  ار 

وت زا  وا  هک  یتـقو  رد  هک  يراپـسب  وا  هب  ار  دوخ  ياـهزار  هک  نکم  دوخ  تسود  ردارب و  رب  رایـسب  داـمتعا  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.درک یناوتن  هراچ  ددرگرب 

دـنک و یم  عمج  رتشیب  رگیدـکی  اب  ار  شلها  ملع ، تسا و  يدـنواشیوخ  هلاس ، تسیب  تبحم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا 
.ناردپ زا  دهد  یم  طبر 

وت اب  رتشیپ  هچنآ  زا  کی  هد  دناسر و  مه  هب  یتموکح  یشاب و  هتـشاد  یتسود  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
.وت يارب  زا  تسین  يدب  تسود  دنکب  درک  یم  یتسود 

وت نمـشد  يزور  هکلب  ناشیا  هب  هدـمرپ  ار  دوخ  نکم و  راومه  دوخ  ناتـسود  اـب  یتسود  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دنوش وت  تسود  يزور  هک  دیاش  نکب  راومه  دوخ  نانمشد  اب  ار  ینمشد  دنوش ،

وت هب  دـنادب  وت  نمـشد  رگا  هک  يزار  رگم  دوـخ ، زار  هب  ار  ناتـسود  نادرگم  عـلطم  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دوش یم  نمشد  زور  کی  تسود  هک  تسه  هاگ  هک  اریز  دسرن ، يررض 

هیلع نامقل  ترـضح  و  تسا ، ناتـسود  يرایـسب  هناخ و  یخارف  ایند  شیع  نیرتهب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا 
یضار یشاب و  ناکین  مالغ  هک  شاب  یضار  نکم و  ینمشد  سک  کی  اب  نکب و  تبحاصم  سک  دص  اب  تفگ : ار  دوخ  رسپ  مالـسلا 

.یشاب نادب  دنزرف  هک  وشم 

تینما و ندب و  تحص  تسین ، اراوگ  وا  رب  یگدنز  دشابن  هکره  رد  هک  تسا  زیچ  جنپ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.قفاوم سنوم  تعانق و  يرگناوت و 

ناطیش دشابن ، درادب  ریخ  هار  هب  ار  وا  هک  یبحاصم  شـسفن و  زا  هدننک  رجز  شلد و  زا  هدنهد  دنپ  ار  هکره  : دومرف رگید  ثیدح  رد 
.دوش یم  راوس  شندرگ  رب 
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هکره دومرف : .دوش  یم  لدـبم  یکیراـت  هب  تلاوحا  ینـشور  هک  نکم  دوخ  ردـپ  ناتـسود  زا  ییانـشآ  عطق  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.تسا هدش  تبحم  عطق  ضرعتم  دوخ  دراذگب ، شلحم  ریغ  هب  ار  دوخ  تبحم 

یم وا  هب  دـب  نامگ  هک  ار  یـسک  دـنکن  تمالم  دروآرد  تمهت  لـحم  رد  ار  دوخ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
یـسک اـب  نوچ  دوش ، یم  شاـف  تشذـگ  سک  ود  زا  هک  ینخـس  ره  تسا ، شدوـخ  اـب  راـیتخا  دراد  ناـهنپ  ار  دوـخ  زار  هکره  .درب 
نامگ هک  راهنیز  یباین و  کین  لمحم  رگید  هک  دسرب  يدـح  هب  هک  نآ  ات  نک  لمح  کین  لمحم  رب  ینیبب  وا  زا  هچنآ  ینک  يردارب 
یهافر تقو  رد  ناشیا  هک  کین  ناردارب  زا  ریگب  رایـسب  یبای و  نآ  يارب  کین  لمح  اـت  دوش ، رداـص  ردارب  زا  هک  ینخـس  هب  ربم  دـب 
نمؤم ناردارب  دنسرت ، ادخ  زا  هک  نکب  یتعامج  اب  تروشم  .ادعا و  عفد  يارب  زا  دنرپس  الب ، تقو  رد  الب و  تقو  يارب  دنا  هیهت  تا ،

.شاب رذح  رد  ناشیا  ناکین  زا  دب و  نانز  زا  زیهرپ  هب  رادب ، تسود  ناشیا  يراکزیهرپ  ردق  هب  ار 

حالصا هب  تورم و  يدرم و  وت  يارب  دوش  لماک  تمعن و  وت  يارب  دوش  مامت  هک  یهاوخ  رگا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
تنایخ ینادرگ  نیما  ار  ناشیا  رگا  هک  دوخ ، ياهراک  رد  ار  نود  مدرم  نامالغ و  نادرگم  کیرـش  سپ  تشیعم ، روما  وت  يارب  دیآ 

نک تبحاصم  لقاع  اب  .دننک  یمن  يرای  ار  وت  دیآ  شیپ  رد  ار  وت  ییالب  رگا  دنیوگ ، یم  غورد  دنیوگ  وت  اب  ینخـس  رگا  دـننک ، یم 
لقع هب  هک  دشابن ، لقاع  دنچ  ره  نک  تبحاصم  میرک  اب  نک و  زارتحا  شدب  قلخ  زا  وش و  رو  هرهب  شلقع  زا  دشابن ، میرک  دـنچ  ره 

.دشاب لیخب  هک  یقمحا  زا  نتخیرگ  تیاهن  زیرگب  .يوش  یم  عفتنم  وا  مرک  زا  دوخ 

قلخ اب  ترشاعم  نسح  رگیدکی و  رب  نانمؤم  قوقح  : مراهچ لصف 

: دومرف تسیچ ؟ ناملسم  رب  ناملـسم  قح  هک  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  سینخ  نب  یلعم  تسا : لوقنم  ربتعم  دنـس  هب 
دیـسرپ .دور  یم  ادـخ  تعاط  یتسود و  زا  دـنک ، كرت  ار  اه  نآ  زا  یکی  رگا  تسا و  بجاو  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  قح  تفه 

ینادب هک  مسرت  یم  دومرف : تسیچ ؟ اه  نآ  هک 
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وا يارب  زا  يراد  یم  تسود  دوخ  يارب  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  قوـقح  نآ  نیرت  ناـسآ  .ینکن  اـه  نآ  تیاـعر  يرواـین و  لـمع  هب  و 
وا يدونـشخ  يوریپ  وا و  بضغ  زا  يزیهرپ  هب  هـک  نآ  مود  .یهاوـخن  وا  يارب  زا  یهاوـخ  یمن  دوـخ  يارب  زا  هـچنآ  يراد ، تـسود 

امنهار هدید و  هک  نآ  مراهچ  .ینکاپ  هب  تسد و  هب  نابز و  هب  لام و  ناج و  هب  يرای  هک  نآ  موس  .ینک  تعاطا  دیامرف  هچنآ  ینکب ،
نایرع وا  یشابن و  هدیشوپ  وت  دشاب ، هنشت  وا  یشابن و  باریـس  وت  دشاب ، هنـسرگ  وا  یـشابن و  ریـس  وت  هک  نآ  مجنپ  .یـشاب  وا  هنییآ  و 

ار شا  هماـج  هک  یتسرفب  ار  دوخ  ماّدـخ  هک  تسا  بجاو  دـشاب ، هتـشادن  وا  یـشاب و  هتـشاد  راکتمدـخ  وت  رگا  هک  نآ  مشـش  .دـشاب 
توعد هناخ  هب  ار  وت  رگا  يروآ و  لمع  هب  دهد  مسق  ار  وت  رگا  هک  نآ  متفه  .دنارتسگب  ار  شباوختخر  دزاسب و  ار  شماعط  دیوشب ،

هب يریگـشیپ  دراد  یتجاح  هک  یناد  رگا  يوش ، رـضاح  شا  هزانج  هب  دریمب  رگا  يورب ، شتدایع  هب  دوش  رامیب  رگا  ینک ، لوبق  دنک 
هب ار  وا  تبحم  وا و  تبحم  هب  ار  دوـخ  تبحم  يا  هدرک  دـنویپ  ینک  نینچ  نوـچ  دـنک ، لاؤـس  وـت  زا  هک  نآ  زا  شیپ  نآ ، ندروآرب 

.دوخ تبحم 

.تسین نمؤم  قح  ندرک  ادا  زا  رتهب  ادخ  دزن  یتدابع  چیه  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

، درادن هرافک  هک  تسا  يرذن  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  نمؤم  ندرک  هدعو  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب 
.تسا هدش  یهلا  بضغ  ضّرعتم  تسا و  هدرک  ادخ  هدعو  فلخ  هب  ادتبا  لّوا  دنکب  نمؤم  هدعو  فلخ  هکره 

هک دیاب  دراد ، تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  نسح  ثیدح  رد 
.دوخ هدعو  هب  دنک  افو 

هک نآ  لّوا  تسا ؛ بجاو  قح  تفه  نمؤم  رب  ار  نمؤم  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هربتعم  ياهدنس  هب 
نوچ و  دناد ، مارح  دوخ  رب  ار  وا  تبیغ  دیامن ، فرـص  وا  اب  ار  دوخ  لام  دـشاب ، وا  هنیـس  رد  شتبحم  دـیامن ، میظعت  ار  وا  روضح  رد 

.دیوگن يزیچ  وا  یکین  زا  ریغ  هب  شگرم  زا  دعب  و  دوش ، رضاح  شا  هزانج  هب  دریمب  نوچ  دور ، وا  تدایع  هب  دوش  رامیب 

دوخ يارب  زا  هچنآ  وا  يارب  زا  هاوخب  و  ار ، دوخ  ناملسم  ردارب  راد  تسود  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  نسح  دنس  هب 
هب دنک  لاؤس  وت  زا  وا  هاگره  نک و  لاؤس  وا  زا  يوش  جاتحم  نوچ  یهاوخ ، یمن  دوخ  يارب  زا  هچنآ  وا  يارب  زا  هاوخم  یهاوخ ، یم 
وا تمرح  دوش  بیاغ  رگا  دشاب ، وت  روای  زین  وا  ات  شاب  وا  روای  دـنکن ، هریخذ  وت  زا  مه  وا  ات  نکم  هریخذ  وا  زا  ار  یکین  نک ، اطع  وا 

ار
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ماـقم رد  وت  اـب  رگا  ییوا ، زا  وت  تسا و  وت  زا  وا  هک  یتـسرد  هب  رادـب ، یمارگ  ار  وا  ورب و  شندـید  هب  دـیایب  نوچ  رادـهگن ، هناـبیاغ 
دیآ شیپ  ار  وا  ییالب  رگا  نک و  رکـش  ار  ادخ  دسرب  وا  هب  یتمعن  رگا  ینک ، رد  هب  وا  هنیـس  زا  ار  هنیک  ات  وشم  ادج  وا  زا  دشاب  باتع 

.نک هدایز  ار  ینابرهم  وا  اب  شاب ، وا  روای 

، دـنک مالـس  وا  هب  دـسر  وا  هب  هک  هاگره  تسا ؛ قح  شـش  ناملـسم  ردارب  رب  ار  ناملـسم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
هب ار  وا  هک  هاگره  دـنک ، زامن  وا  رب  دریمب  نوچ  دـنک ، اعد  ار  وا  دـنک  هسطع  هک  هاـگره  دورب ، وا  تداـیع  هب  دوش  راـمیب  هک  هاـگره 

دوـخ يارب  زا  هچنآ  دراد  نمـشد  وا  يارب  زا  دراد ، تسود  دوـخ  يارب  زا  هچنآ  دراد  تسود  وا  يارب  زا  دـنک ، لوـبق  دـبلطب  تفاـیض 
.دراد یم  نمشد 

هتشادن ناناملسم  روما  هب  مامتها  دنک و  حبـص  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب 
.تسین ناملسم  وا  دنکن  وا  يرای  .دیسرب و  نم  دایرف  هب  ناناملسم ! يا  دنک : یم  دایرف  یسک  هک  دونشب  یسک.تسین  ناملسم  وا  دشاب 

.دسر یم  رتشیب  مدرم  هب  شعفن  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  بوبحم  دومرف :

.دوش بجاو  ار  وا  تشهب  دنک  عفد  ار  یشتآ  ای  یبآ  ررض  ناناملسم  زا  یهورگ  زا  هکره  دومرف :

غیرد وا  زا  ار  دوخ  لاـم  دراد ، تسود  لد  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  نمؤم  رب  نمؤم  قح  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
دنهد و ناناملـسم  هب  ییاطع  رگا  دیامن ، يرای  ار  وا  دنک  ملظ  وا  رب  یـسک  رگا  دزادرپب ، وا  لها  لاوحا  هب  دور  يرفـس  هب  رگا  درادن ،

تنایخ وا  اـب  دـهدن و  بیرف  ار  وا  دـنکن و  ملظ  وا  رب  دورب ، وا  ربق  تراـیز  هب  دریمب  نوچ  دریگب ، وا  يارب  ار  وا  هرهب  دـشاب  بیاـغ  وا 
ناشیا زا  یکی  ینم ، نمـشد  وت  دیوگب  رگا  دوش ، یم  فرطرب  ناشیا  نایم  زا  یتسود  دیوگب  ُفا  رگا  دیوگن ، ُفا  وا  يور  رب  دـنکن ،
تـسا هریبک  بحاص  ینعی  تسا ، رفاک  يرگید  نآ  هتفگ  تسار  رگا  تسا و  رفاک  دوخ  دشاب  هتفگ  غورد  رگا  هک  اریز  دنـشاب ، رفاک 

.دزادگ یم  بآ  رد  کمن  هچنانچ  دزادگب  شلد  رد  نامیا  دزاس  مّهتم  یتمهت  هب  ار  وا  نوچ  و 

وا يارب  زا  دهاوخن  دهاوخ ، یم  دوخ  لها  نیرتزیزع  يارب  زا  هچنآ  دهاوخب  دوخ  ناملـسم  ردارب  يارب  دیاب  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
رد دـشاب و  داش  وا  يداـش  رد  هک  نآ  هب  بئاوش  زا  دـنادرگ  صلاـخ  ار  وا  یتسود  دـهاوخ ، یمن  دوخ  لـها  نیرتزیزع  يارب  زا  هچنآ 

.درادرب ار  شهودنا  ادخ  هک  دنک  اعد  الا  دنادرگ و  لیاز  ار  وا  مغ  هک  دنک  یعس  دناوت  رگا  دشاب ، نیگهودنا  وا  هودنا 

.دمآ ترضح  نآ  تمدخ  هب  یصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
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هب هنوگچ  ناشیا  نارگناوت  دومرف : .ار  ناـشیا  متـشاذگ  یلاـح  وکین  رب  تفگ : یتشاذـگ ؟ لاـح  هچ  هب  ار  دوخ  ناردارب  دیـسرپ : وا  زا 
رادقم هچ  نارگناوت  دومرف : .مک  تفگ : دنور ؟ یم  ناریقف  ندید  هب  ردقچ  نارگناوت  : دومرف .رتمک  تفگ : دنـسر ؟ یم  ناریقف  لاوحا 
يوعد ناشیا  هنوگچ  سپ  دومرف : .دنـشاب  یمن  اه  نیا  ام  شیپ  رد  هک  ییاـمرف  یم  دـنچ  يزیچ  تفگ  دـننک ؟ یم  ناریقف  هب  ناـسحا 

؟ دننک یم  عّیشت 

اب دـیورب و  رگیدـکی  ندـید  هب  دـینک ، یتسود  رگیدـکی  اـب  ادـخ  يارب  زا  دیـشاب و  ناراـکوکین  ناردارب و  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دینک دای  ار  ام  ثیداحا  ام و  نید  و  دینیشنب ، رگیدکی 

.دناشوپب ار  وا  هریبک  داتفه  هک  نمؤم  رب  نمؤم  يارب  زا  تسا  بجاو  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

.تبیغ روضح و  رد  دشاب  وا  هاوخریخ  هک  نمؤم  رب  نمؤم  يارب  زا  تسا  بجاو  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.تسین نیا  زا  رتهب  ادخ  دزن  لمع  چیه  هک  قیالخ  یهاوخ  ریخ  هب  داب  امش  رب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ناشیا ندینادرگ  داش  ناشیا و  ياهراک  رد  ندومن  یعس  نانمؤم و  تجاح  ياضق  : مجنپ لصف 

تسا هدینادرگ  داش  ارم  دنادرگ ، داش  ار  ینمؤم  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد 
.تسا هدینادرگ  دونشخ  ار  ادخ  دنادرگ  داش  ارم  هکره  و 

وا زا  یکاـشاخ  تسا و  هنـسح  نمؤم ، ردارب  يور  رد  ندرک  مّسبت  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  ربـتعم  ثیدـح  رد 
.نمؤم ندینادرگ  داش  زا  دراد  یمن  رت  تسود  ادخ  ار  یتدابع  چیه  .تسا  هنسح  نتشادرب 

ار تشهب  هک  دنتسه  یناگدنب  ارم  هک  یتسرد  هب  مالسلا : هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دومرف  باطخ  یلاعت  قح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.تشهب رد  منادرگ  یم  مکاح  ار  ناشیا  منک ، یم  حابم  ناشیا  يارب 
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هیلع یسوم  ترضح  سپ  .دنک  لخاد  ینمؤم  بلق  رب  يرورس  هک  یسک  دومرف : ناشیا ؟ دنتسیک  اراگدرورپ ! تفگ : یسوم  ترـضح 
هانپ تفر و  رافک  رهش  هب  تخیرگ و  وا  زا  دوب  وا  رازآ  ماقم  رد  هاشداپ  نآ  و  دوب ، يرابج  هاشداپ  تکلمم  رد  ینمؤم  دومرف : مالـسلا 

هب دومرف : یحو  وا  هب  یلاعت  قح  دـش  رفاک  نآ  گرم  تقو  نوچ  درک ، تفایـض  ینابرهم و  داد و  اج  ار  وا  رفاـک  نآ  درب ، يرفاـک  هب 
تـشهب نکیلو  مدروآ  یم  رد  تشهب  هب  ار  وت  هنیآ  ره  دوب  یم  ياج  تشهب  رد  ار  وت  رگا  هک  مروخ  یم  دنگوس  دوخ  لالج  تّزع و 

رخآ لّوا و  رد  هک  دومرف  رما  .نازوسم و  اما  ناسرتب  ار  وا  هک  مّنهج  شتآ  هب  دومن  باطخ  سپ  .دریمب  رفاک  هک  یسک  رب  تسا  مارح 
.دنربب يزور  وا  يارب  زور 

زا يا  هدـنب  هک  مالـسلا  هیلعدوواد  ترـضح  هب  دومن  یحو  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نسح  دنـس  هب 
؟ تسا مادک  هنسح  نآ  هک  دیـسرپ  دوواد  ترـضح  .منادرگ  یم  حابم  وا  رب  ار  تشهب  دروآ ، یم  نم  دزن  هب  هنـسح  کی  نم  ناگدنب 

یسک تسا  راوازس  اراگدرورپ ! تفگ : دوواد  .دشاب  امرخ  هناد  کی  هب  هچ  رگا  دنادرگ  لخاد  یلاحشوخ  نمؤم  هدنب  بلق  رب  دومرف :
.دنکن وت  زا  دوخ  دیما  عطق  دسانشب  ار  وت  هک 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  هکلب  تسا  هدینادرگ  داش  ار  وا  اهنت  هن  دنادرگ  داش  ار  ینمؤم  هک  یـسک  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.تسا هدینادرگ  داش  ار  ملسو  هلآو 

: دـیوگ یم  دـیآ و  یم  نوریب  یـصخش  وا  اـب  دـیآ  یم  نوریب  ربـق  زا  نمؤم  نوچ  تسا : لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  هربـتعم  ثیداـحا  رد 
اب سپ  .دهدب  یکین  هب  تراشب  ار  وت  ادخ  هک  دـیوگ  یم  وا  هب  نمؤم  سپ  .یلاحـشوخ  ادـخ و  بناج  زا  تمارک  هب  ار  وت  داب  تراشب 
وت زا  نیا  هک  دـیوگ  یم  درذـگ  یم  هک  یکین  ره  هب  تسین و  وـت  زا  نیا  هک  دـیوگ  یم  درذـگ  یم  هک  یلوـه  ره  هـب  دـشاب و  یم  وا 
یم وا  هب  دنرب  تشهب  هب  ار  وا  هک  دننک  رما  نوچ  سپ  دـیآ ، باسح  ماقم  هب  هک  نآ  ات  دـهد  یم  تراشب  نینچ  ار  وا  هتـسویپ  و.تسا 

تراشب ارم  اجنیا  ات  ربق  زا  هک  یتسیک  وت  هک  دیوگ  یم  نمؤم  .دنرب  تشهب  هب  ار  وت  دومرف  رما  ادـخ  هک  ار  وت  داب  تراشب  هک  دـیوگ ،
لخاد دوخ  نمؤم  ردارب  لد  رد  هک  يداـش  نآ  منم  هک  دـیوگ  يدـیناسر ؟ ربـخ  نم  هب  ادـخ  بناـج  زا  يدوـب و  نم  سنوـم  يداد و 

.مشاب وت  سنوم  ییاهنت  رد  وت و  هدنهد  تراشب  هک  تسا  هدرک  قلخ  نآ  زا  ارم  ادخ  ایند ، رد  يدرک 

.دسیونب وا  يارب  هنسح  رازه  رازه  یلاعت  قح  دنادرگ ، داش  ار  ینمؤم  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
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ار وا  تجاـح  رازه  دـص  تماـیق  رد  یلاـعت  قح  دروآرب  دوخ  نمؤم  ردارب  يارب  تجاـح  کـی  هکره  : دومرف رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد 
.دنشابن یبصان  رگا  دنک ، تشهب  لخاد  ار  دوخ  نایانشآ  ناشیوخ و  هک  نآ  يرگید  دشاب و  تشهب  اه  نآ  زا  یکی  هک  دروآرب ،

.نداتسرف گنج  هب  ادخ  هار  رد  بسا  رازه  ندرک و  دازآ  هدنب  رازه  زا  تسا  رتهب  نمؤم  تجاح  ندروآرب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.دنک فرص  مهرد  رازه  دص  شبحاص  یّجح  ره  رد  هک  ّجح  تسیب  زا  تسا  رتهب  هک ، دومرف  رگید  ثیدح  رد 

هقفن ندیشک و  جرخ  ندرک و  دازآ  هدنب  داتفه  زا  تسا  رتهب  جح  کی  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
داتفه زا  تسا  رتهب  دنک ، ظفح  ندرک  لاؤس  زا  ار  ناشیا  يور  دناشوپب و  دنک و  ریس  ار  ناشیا  هک  ناناملـسم  زا  هناخ  کی  لها  نداد 

.جح

يارب یلاعت  قح  دنکب  هبعک  هناخ  رود  رد  فاوط  طوش  تفه  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  ثیدح  رد 
، دروآرب ار  وا  تجاح  رازه  شش  و  دنک ، دنلب  وا  يارب  هجرد  رازه  شـش  دنک ، وحم  هانگ  رازه  شـش  دسیونب ، هنـسح  رازه  شـش  وا 

.فاوط هد  زا  تسا  رتهب  نمؤم  تجاح  ندروآرب 

یضار تسا و  نم  رب  وت  باوث  هک  دنک  ادن  ار  وا  یلاعت  قح  دروآرب ، ار  یناملـسم  تجاح  هک  یناملـسم  ره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.تشهب زا  ریغ  هب  وت  يارب  موش  یمن 

تسار بناج  زا  دنادرگ  لّکوم  ار  کلم  ود  یلاعت  قح  دور ، هار  نمؤم  تجاح  ندروآرب  يارب  یسک  نوچ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دوش هدروآرب  شتجاح  هک  دننک  اعد  دننک ، رافغتسا  وا  يارب  هک  شپچ  و 

یتمحر نآ  یتجاح ، يارب  دیایب  وا  دزن  هب  وا  نمؤم  ردارب  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  بانج  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
یتسود هب  ام  یتسود  و  ام ، یتسود  هب  ار  وا  یتسود  تسا  هدرک  دنویپ  سپ  درک  لوبق  رگا  تسا ، هداتـسرف  وا  يوس  هب  ادـخ  هک  تسا 

زا يرام  ربق  رد  دـنادرگ  طلـسم  وا  رب  یلاعت  قح  دروآرب  ار  شتجاح  هک  دوب  رداق  وا  درک و  در  ار  وا  رگا  تسا ، لوصوم  یلاـعت  قح 
.دنک باذع  هاوخ  دزرمایب  ار  وا  ادخ  تمایق  رد  هاوخ  تمایق ، زور  ات  دزگب  ار  وا  هک  شتآ 

وا دروایب و  وا  دزن  هب  یتجاح  شنمؤم  ردارب  هک  ینمؤم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
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.دنادرگ بجاو  وا  رب  ار  تشهب  ادخ  نیا ، ببس  هب  دوش  نیگمغ  شلد  وا ، تجاح  ندروآرب  رب  دشابن  رداق 

هد دوش و  هتشون  وا  يارب  هنـسح  هد  دور ، هار  دوخ  نمؤم  ردارب  تجاح  رد  هک  ینمؤم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
رد هام  کی  فاکتعا  زا  دشاب  رتهب  دشاب و  ندرک  دازآ  هدـنب  هد  ربارب  دوش ، دـنلب  وا  يارب  تشهب  رد  هجرد  هد  دوش و  وحم  وا  زا  هانگ 

.مارحلا دجسم 

زور رد  دنتـسه  نمیا  ناشیا  مدرم ؛ تجاح  رد  دـننک  یم  یعـس  هک  تسه  یناگدـنب  ار  ادـخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا 
.دنک داش  ار  وا  لد  تمایق  زور  یلاعت  قح  دنک  داش  ار  ینمؤم  لد  هکره  و  تمایق ،

دتـسرفب ار  کلم  رازه  جنپ  داتفه و  ادخ  ناملـسم ، ردارب  تجاح  ندروآرب  يارب  دور  هار  هکره  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما 
يزاسراک زا  نوچ  دننک ، دنلب  ار  وا  هجرد  دننک و  وحم  ار  وا  هانگ  و  دنـسیونب ، يا  هنـسح  وا  يارب  یمدق  ره  هب  دـننک ، هیاس  ار  وا  هک 

.دنسیونب شلمع  همان  رد  هرمع  جح و  باوث  دوش ، غراف  وا 

رازه هدـنب ، رازه  ندرک  دازآ  زا  مراد  یم  رت  تسود  ناملـسم  ردارب  تجاح  رد  مور  هار  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
.متسرفب داهج  هب  منک و  راوس  هدرک  ماجل  نیز و  نابسا ، رب  ار  سک 

وا يارب  یلاعت  قح  يادـخ ، ياضر  يارب  زا  دوخ  ناملـسم  ردارب  تجاح  رد  دور  هار  دـنک ، یعـس  سکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
هدرک یکین  وا  هب  ار  هکره  دزرمایب  دزرمایب و  ار  وا  ناگیاسمه  نایانـشآ و  ناشیوخ و  اه  نآ  ببـس  هب  هک  دـسیونب  هنـسح  رازه  رازه 
لخاد روآ و  نوریب  مّنهج  زا  ار  وا  تسا  هدرک  یکین  وت  هب  ایند  رد  هکره  وش و  مّنهج  لخاد  هک  دسر  باطخ  وا  هب  تمایق  رد  .دـشاب 

.دشاب مالسلا  مهیلع  لوسر  تیب  لها  نمشد  هک  نآ  رگم  نک  تشهب 

یعس دشاب ، رت  نابرهم  ناشیا  هب  هک  تسا  یسک  نم  دزن  ناشیا  نیرت  بوبحم  دننم ، لایع  قیالخ  هک  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  دومرف :
.دنک رتشیب  ناشیا  تجاح  ندروآرب  رد 

ار وا  تجاح  و  درادرب ، ار  وا  مغ  سپ  یتخـس ، تدـش و  ماگنه  رد  ار  دوخ  رطـضم  نیگمغ  نمؤم  ردارب  دـسر  دایرف  هب  هکره  : دومرف
هتخاس نآ  هب  وا  يایند  ياهراک  هک  دهدب  وا  هب  ایند  رد  ار  یکی  هک  تمحر  ود  داتفه و  وا  يارب  دـنادرگ  بجاو  یلاعت  قح  دروآرب ،

.تمایق زور  ياه  تدش  اه و  سرت  يارب  دنک  هریخذ  وا  يارب  ار  تمحر  کی  داتفه و  دوش و 
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داـش نئمطم و  شلد  دـیآ  نوریب  ربـق  زا  نوچ  درادرب ، وا  زا  ار  ترخآ  ياـه  مغ  یلاـعت  قـح  درادرب ، ینمؤـم  زا  یمغ  هکره  دوـمرف :
هب رـس  بارـش  زا  یلاعت  قح  دهد  بآ  ار  ینمؤم  هکره  دـهد و  ماعط  تشهب  ياه  هویم  زا  ار  وا  دـهد  ماعط  ار  ینمؤم  هکره  .دـشاب و 

.دهد بآ  ار  وا  تشهب  رهم 

ار ینمؤـم  بیع  هـکره  .دروآرب  ار  وا  ترخآ  اـیند و  تجاـح  یلاـعت  قـح  درادرب  ینمؤـم  زا  یمغ  هـکره  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
.تسا وا  روای  ادخ  تسا ، نمؤم  ردارب  يرای  رد  نمؤم  ات  دناشوپب ، ار  وا  ترخآ  ایند و  ياه  بیع  زا  بیع  داتفه  یلاعت  قح  دناشوپب 

دص یلاعت  قح  دروآرب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  تجاح  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
سکره .درادرب  ار  وا  ترخآ  ياـه  مغ  یلاـعت  قـح  درادرب  ینمؤـم  زا  یمغ  هکره  و  دـشاب ، تشهب  یکی  هـک  دروآرب  ار  وا  تجاـح 

ار ینمؤم  تجاح  هکره  دزغل و  اه  مدق  هک  یتقو  رد  طارـص  رب  نتـشذگ  رد  دنک  يرای  ار  وا  ادـخ  یملاظ ، رب  ار  ینمؤم  دـنک  تناعا 
دهد بآ  ار  ینمؤم  هکره  دشاب ، هدرک  داش  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـشاب  نانچ  دوش ، داش  وا  هک  دروآرب 

تشهب ياه  هویم  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دنک  ریـس  ار  ینمؤم  هکره  دنک و  باریـس  ار  وا  تشهب  بارـش  زا  یلاعت  قح  یگنـشت ، تقو  رد 
رب يا  هماج  هکره  .دناشوپب  تشهب  ریرح  ابید و  رد  ار  وا  ادخ  دشاب  نایرع  هک  یتقو  رد  دناشوپب  يا  هماج  ینمؤم  رب  هکره  .دـنک  ریس 
وا هب  یمداخ  هکره  .دشاب  یقاب  يرات  نمؤم  يارب  هماج  نآ  زا  ات  اهالب  زا  دشاب  ادـخ  نامـض  رد  هتـسویپ  ینایرع ، ریغ  رد  دـناشوپب  وا 

هقان زا  يا  هقان  رب  تمایق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دـنک  راوس  ندوب  هدایپ  زا  ار  وا  هکره  .دـهدب  مداخ  تشهب  نارـسپ  زا  ار  وا  ادـخ  دـهدب 
ار وا  هک  دشاب  نانچ  ینمؤم ، رب  دناشوپب  نفک  ندرم  زا  دـعب  هکره  .دـنک و  تاهابم  هکئالم  اب  تمایق  رد  هک  دـنک  راوس  تشهب  ياه 
، ربـق رد  ار  یکلم  یلاـعت  قح  دریگ  سنا  وا  اـب  هک  دـهدب  ینمؤم  هب  ینز  هکره  .ندرم  تقو  اـت  تدـالو  ماـگنه  زا  دـشاب  هداد  هماـج 

ورف تهج  همه  زا  ار  وا  هکئالم  دـنکب  ینمؤم  تدایع  يرامیب  رد  هکره  .وا  دزن  وا  لـها  نیرت  بوبحم  تروص  هب  دـنادرگ  وا  سنوم 
هزور زا  ادـخ  دزن  تسا  رتهب  نمؤم  تجاـح  ياـضق  هک  هَّللا  .وت و  يارب  زا  تشهب  داـب  اراوگ  وت و  لاـح  هب  اـشوخ  دـنیوگ : دـنریگ و 

.مارح ياه  هام  زا  هام  ود  ندرک  فاکتعا  نتشاد و 

رگم تسین  هیاس  نآ  ریز  رد  هک  تسا  هتخاس  ررقم  يا  هیاس  تمایق  رد  یلاـعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا 
.دنک ادخدک  ار  ینمؤم  هک  ینمؤم  ای  دنک ، دازآ  ار  ینمؤم  هدنب  هک  ینمؤم  ای  يربمغیپ  ّیصو  ای  يربمغیپ 
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هدومرف رما  یلاعت  قح  هک  یصخش  رب  درذگب  تمایق  زور  رد  ینمؤم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد 
یم یکین  وت  هب  نم  ایند  رد  هک  سرب  مدایرف  هب  هک  ار  نمؤم  دنک  باطخ  مّنهج ، هب  درب  یم  ار  وا  کلم  دنرب ، مّنهج  هب  ار  وا  هک  دشاب 

وا تعافـش  نمؤم  هدـنب  نوچ  هک  دـیوگ  یلاعت  قح  .رادرب  وا  زا  تسد  دـیوگ : کـلم  هب  نمؤم  .مدروآ  یمرب  ار  وت  تجاـح  مدرک و 
.راذگب ار  وا  درک 

ناریپ دوخ ، لـها  هلزنم  هب  دوخ  دزن  ار  ناناملـسم  نادرگب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
دوخ ردارب  هلزنم  هب  دنـشاب  وت  ّنس  مه  هک  اه  نآ  و  نادب ، دوخ  دنزرف  هلزنم  هب  ار  ناشیا  نادرُخ  و  نادب ، دوخ  ردـپ  هلزنم  هب  ار  ناشیا 

ار وت  هک  دهاوخ  ناطیـش  رگا  ینک و  شاف  ار  ناشیا  بیع  ای  ینک  نیرفن  ای  ینک  متـس  یهاوخ  یم  اه  نیا  زا  کی  مادک  ره  هب  نادب ،
رب هتسیاش  لامعا  نامیا و  رد  وا  هک  وگب  تسا  رت  گرزب  وت  زا  هک  ینیبب  ار  یـسک  رگا  یناد ، رتهب  نارگید  زا  ار  دوخ  هک  دهد  بیرف 

رتهب نم  زا  وا  سپ  ما  هدرک  هانگ  وا  زا  رتشیب  نم  هک  وگب  ینیب  دوخ  زا  رتدرخ  رگا  تسا و  رتهب  نم  زا  وا  سپ  تسا ، هتفرگ  یشیپ  نم 
کـش رب  ار  دوخ  نیقی  ارچ  سپ  مراد ، کـش  وا  هاـنگ  رد  و  مراد ، دوخ  هاـنگ  هب  نیقی  هک  وگب  ینیبـب  ار  دوـخ  لاـس  مه  رگا  تسا و 

رگا .دـننک  یم  لمع  بادآ  نساحم  هب  هک  تسا  ناـشیا  یکین  زا  وگب : دـننک ، یم  میظعت  میرکت و  ار  وت  مدرم  ینیبب  رگا  .مراذـگب و 
ناسآ وت  رب  یناگدـنز  ینک  نینچ  نوچ  .ما  هدرک  نم  هک  تسا  یهانگ  نیا  وگب : دـنرادن ، تمرح  ار  وت  دـننک و  يرود  وت  زا  ناـشیا 
یمارگ هک  نادب  .يوشن  گنتلد  ناشیا  يدب  زا  يوش و  داش  ناشیا  یکین  زا  دنوش و  مک  تنانمشد  دنوش و  رایـسب  تناتـسود  دوش و 

رت یمارگ  نآ  زا  دعب  .ناشیا و  زا  دنکن  لاوس  دشاب ، ینغتـسم  ناشیا  زا  دسر و  ناشیا  هب  شریخ  هک  تسا  یـسک  مدرم  رب  مدرم  نیرت 
لام رد  ناـشیا  هب  هکره  دـنور ، یم  لاـم  یپ  زا  یگمه  اـیند  لـها  هک  اریز  ناـشیا ، زا  دـنکن  لاوس  دـشاب و  جاـتحم  هک  تسا  یـسک 

رتزیزع و دناسر  یم  ناشیا  هب  يا  هراپ  مه  دوخ  لام  زا  دناسر و  یمن  تمحازم  هکره  ناشیا و  دزن  تسا  زیزع  دـناسر  یمن  تمحازم 
.تسا رت  یمارگ 

وت اـب  هک  یهاوخ  یمن  هچنآ  هک ، دـندومرف  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.نک شیپ  ار  پچ  بناج  دنزب ، تیور  تسار  بناج  رد  هچناپط  یسک  رگا  نکن ، سک  چیه  اب  دننکب 

رداق وا  یتجاح و  يارب  دیایب  وا  دزن  هب  رگید  ناملسم  هک  یناملسم  ره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
تمایق رد  ار  وا  یلاعت  قح  درواین ، رب  تجاح و  ندروآرب  هب  دشاب 
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، يدرواینرب نآ و  ندروآرب  هب  مدوب  هدینادرگ  رداق  ار  وت  نم  هک  دمآ  وت  دزن  یتجاح  يارب  وت  ردارب  دیوگب : دیامن و  ّریغت  شنزرس و 
هاوخ منکن ، وت  يوس  هب  تمحر  رظن  تجاـح ، چـیه  رد  هک  مروخ  یم  دـنگوس  مدوخ  تّزع  هب  یتساوخن ، ار  نآ  باوث  هک  نآ  يارب 

.منک باذع  هاوخ  مزرمایب و  ار  وت 

ای دوخ  دزن  ار  نآ  هک  دشاب  رداق  وا  دشاب و  جاتحم  نآ  هب  وا  هک  ار  يزیچ  ینمؤم  زا  دنک  عنم  هک  ینمؤم  ره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
دیوگب سپ  .دراد  زاب  هدرک  لُغ  ندرگ  رد  ياه  تسد  دوبک و  ياه  هدید  هایـس و  يور  اب  ار  وا  یلاعت  قح  دناسرب ، وا  هب  نارگید  دزن 

.دنرب مّنهج  هب  ار  وا  هک  دیامرفب  سپ  تسا ، هدرک  تنایخ  لوسر  ادخ و  هب  هک  ینئاخ  تسا  نیا  هک 

؛ دشابن نآ  ریغ  هب  يا  هیاس  هک  يزور  رد  دنـشاب ، یهلا  شرع  هیاس  رد  سک  هس  تمایق  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا 
.دراد ناهنپ  ار  وا  زار  هک  یسک  دهدب و  وا  هب  یمداخ  هک  یسک  دهدب ، ینز  ار  دوخ  ناملسم  ردارب  هک  یسک 

ناشیا نارامیب  تدایع  نانمؤم و  اب  تاقالم  : مشش لصف 

، ادخ يارب  زا  دورب  دوخ  نمؤم  ردارب  ندید  هب  هکره  هک  مالسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ترضح  زا  تسا : هدش  دراو  ربتعم  ثیداحا  رد 
داب اراوگ  وت و  لاح  هب  اشوخ  هک  ددرگرب  دوخ  هناخ  هب  اـت  دـننک  ادـن  ار  وا  هک  دـنادرگ  لـکوم  وا  هب  کـلم  رازه  داـتفه  یلاـعت  قح 

! وت يارب  زا  تشهب 

هب ار  یکلم  یلاـعت  قح  هک  داد  ربخ  ارم  لـیئربج  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
، دوش هناخ  لخاد  هک  دیبلط  یم  تصخر  هناخ  بحاص  زا  دوب و  هداتسیا  يا  هناخ  رد  رب  هک  يدرم  هب  دیسر  کلم  نآ  داتـسرف ، نیمز 

تفگ کلم  .ما  هدمآ  وا  ندید  هب  ادخ  يارب  زا  تسا  نم  ناملـسم  ردارب  تفگ : يراد ؟ راکچ  هناخ  نیا  بحاص  اب  هک  دیـسرپ  کلم 
دناسر یم  مالـس  ار  وت  وت و  يوس  هب  مراگدرورپ  لوسر  نم  هک  تفگ  کلم  .هن  تفگ : يرادن ؟ نیا  زا  ریغ  هب  رگید  بلطم  چیه  هک 

هب هک  تسا  ناـنچ  دورب  یناملـسم  ندـید  هب  هک  یناملـسم  ره  هک  دـیامرف  یم  وـت ، يارب  مدـینادرگ  بـجاو  ار  تـشهب  دـیوگ : یم  و 
.تسا تشهب  نم  رب  شباوث  تسا ، هدمآ  نم  ترایز 
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هک دیامرف  باطخ  ار  وا  یلاعت  قح  وا ، هناخ  هب  دورب  دوخ  نمؤم  ردارب  ندید  هب  هکره  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
تـسود هک  نآ  ببـس  هب  مدینادرگ  بجاو  وت  رب  ار  تشهب  تسا ، نم  رب  وت  يراد  نامهم  يا و  هدمآ  نم  ترایز  هب  ینم و  نامهم  وت 

.ار دوخ  نمؤم  ردارب  یتشاد 

دنوادخ دوخ ، نمؤم  ردارب  ندید  مزع  هب  دـیآ  یم  نوریب  هک  ینمؤم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  رگید  ثیدـح  رد 
سپ دنکفا ، یم  شرـس  رب  هیاس  رگید  لاب  کی  هب  دراذگ و  یم  نیمز  رب  ار  شلاب  کی  هک  دـنادرگ ، یم  لکوم  وا  هب  یکلَم  نایملاع 

ربمغیپ راثآ  تعباتم  يدرک و  نم  قح  میظعت  هک  يا  هدنب  يا  هک ، دنک  یم  ادن  ار  وا  رابج  دـنوادخ  دوش  نمؤم  نآ  هناخ  لخاد  نوچ 
رگا منکب ، وت  ياعد  تباجا  ات  ناوخب  ارم  منک و  اطع  وت  هب  ات  نک  لاؤس  نم  زا  منک ، میظعت  ار  وت  هک  نم  رب  تسا  مزـال  يدومن ! نم 

هب ات  دـشاب  هتـشاد  وا  رـس  رب  لاب  دـنک و  تعیاشم  ار  وا  کلَم  ددرگرب ، نوچ  سپ  .منکب  تمحر  هب  ادـتبا  نم  ات  شاب  تکاس  یهاوخ 
هب مراد ، یمارگ  ار  وت  هک  نم  رب  تسا  مزال  يدرمـش ، گرزب  ارم  قح  هدـنب ! يا  دـنک : ادـن  ار  وا  یلاعت  قح  سپ  .ددرگرب  دوخ  هناخ 

.مداد تعافش  دوخ  ناگدنب  قح  رد  ار  وت  مدینادرگ ، بجاو  وت  رب  ار  تشهب  هک  قیقحت 

هکره ندرک و  دازآ  هدنب  هد  زا  تسا  رتهب  ادخ ، يارب  زا  نتفر  نمؤم  ردارب  ندـید  هب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
.دنادرگ دازآ  مّنهج  شتآ  زا  وا  زا  يوضع  هدنب ، نآ  زا  يوضع  هب  یلاعت  قح  دنک  دازآ  ار  ینمؤم  هدنب 

دنک تمحر  ادخ  هک  وگب  ناسرب و  مالس  نم  زا  ارم  نایعیش  دومرف : ناحرس  نب  دوواد  هب  ترضح  نآ  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
هاگ ره  دنک ، یم  رافغتسا  ناشیا  يارب  زا  هک  تسا  یکلم  ناشیا  مّیس  هک  ار ، ام  ثیداحا  دنک  دای  دنیـشنب و  يرگید  اب  هک  ار  يا  هدنب 

، دوش یم  هدنز  امـش  يارب  ام  نید  بهذم و  امـش  هرکاذم  ینیـشن و  مه  ببـس  هب  دننکب و  ام  ثیداحا  ام و  دای  دننیـشنب و  رگیدکی  اب 
.دنک دای  ار  ام  دنکب و  ام  ثیداحا  هرکاذم  هک  تسا  یسک  ام  زا  دعب  مدرم  نیرتهب 

ادخ ام ، نید  دنام  یم  هدـنز  نیا ، هب  هک  دوخ  ياه  هناخ  رد  دـیورب  رگیدـکی  ندـید  هب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
.درادب هدنز  ار  ام  بهذم  هک  ار  یسک  دنک  تمحر 

یتسرد هب  ادخ ، يارب  رگیدکی  اب  دننک  یم  یتسود  هک  اه  نآ  لاح  اشوخ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
رازه داتفه  يرصق  ره  رد  تسا ، رصق  رازه  داتفه  دومع  نآ  رب  خرس و  توقای  زا  تسا  هدرک  قلخ  يدومع  تشهب  رد  یلاعت  قح  هک 

.ادخ يارب  زا  دنور  رگیدکی  ندید  هب  دننک ، رگیدکی  اب  یتسود  هک  یناسک  يارب  ار  اه  نآ  تسا  هدرک  قلخ  ادخ  هک  تسا ، هفرغ 
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باوث ات  دنک  ناسحا  ام  نایعیـش  ناحلاص و  هب  دنکب ، یناسحا  ام  هب  دـشابن  رداق  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
باوث ات  دورب  ام  نایعیش  ناحلاص  ندید  هب  دشاب ، هتشادن  ام  ندید  رب  تردق  هکره  دوش و  هتشون  شلمع  همان  رد  ام  هب  ندرک  ناسحا 

.دوش هتشون  وا  رب  ام  ندید 

داتفه زور  نآ  رد  ار ، يرامیب  ناملـسم  ردارب  دنک  تدایع  هکره  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
.حبص ات  دشاب  ماش  رگا  ماش و  ات  دشاب  حبص  رگا  دنتسرفب ، تاولص  وا  رب  کلم  رازه 

هناخ هب  ات  دننک ، رافغتـسا  وا  يارب  دـننک و  تعیاشم  ار  وا  کلم  رازه  داتفه  دـنک ، تدایع  ار  يرامیب  هکره  : دومرف رگید  ثیدـح  رد 
.ددرگرب دوخ 

، دنیـشنب وا  دزن  نوچ  سپ  دور ، ورف  یهلا  تمحر  رد  دـنک ، تداـیع  ار  ینمؤم  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا 
شزرمآ بلط  وا  يارب  زا  و  دـنادرگ ، لکوم  وا  هب  ار  کـلم  رازه  داـتفه  یلاـعت  قح  ددرگرب ، نوچ  سپ  دـنک ، هطاـحا  وا  هب  تمحر 

هیواز دیامرف  اطع  وا  هب  .تقو و  نیا  رگید  زور  ات  وت  يارب  زا  تشهب  داب  اراوگ  وت و  لاح  هب  اشوخ  دنیوگ : دـننک ، محرت  وا  رب  دـننک ،
.دزاتب لاس  لهچ  نآ  رد  هراوس  هک  تشهب  رد  يا 

لکوم وا  هب  یلاعت  قح  ادخ ، يارب  زا  دنک ، تدایع  يرامیب  رد  ار  ینمؤم  هک  ینمؤم  ره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
.تمایق زور  ات  دنک ، رافغتسا  وا  يارب  دنک و  تدایع  ار  وا  ربق ، رد  هک  ار  یکلم  دزاس 

وا هناخ  هب  هشیمه  هک  ار  کلم  رازه  داتفه  وا  هب  دزاس  لـکوم  یلاـعت  قح  ار ، يراـمیب  دـنک  تداـیع  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دشاب وا  يارب  زا  ناشیا  باوث  فصن  تمایق و  زور  ات  دنیوگ ، یهلا  سیدقت  لیلهت و  ریبکت و  حیبست و  هناخ  نآ  رد  و  دنیآ ،

باوث اه  نآ  هک  دنیایب ، وا  تدایع  هب  هک  دنک  مالعا  ار  نمؤم  ناردارب  دوش ، رامیب  هک  یـسک  تسا  راوازـس  : دومرف رگید  ثیدـح  رد 
هد دوش و  وحم  وا  زا  هاـنگ  هد  و  دوش ، هتـشون  وا  يارب  هنـسح  هد  دـنک ، نینچ  رگا  هک  اـه ، نآ  ندرک  ریخ  هب  دـبایب  باوث  وا  دـنربب و 

.دوش دنلب  وا  يارب  هجرد 

وا تدایع  هب  هک  دهد  تصخر  ار  مدرم  دوش  رامیب  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.تسه یباجتسم  ياعد  ار  وا  هک  نآ  رگم  تسین  سک  چیه  هک  یتسرد  هب  دنیایب ،
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ياعد هک  دنک ، اعد  بلط  دوخ  يارب  رامیب  زا  دورب ، نمؤم  ردارب  تدایع  هب  هک  یـسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.تسا هکئالم  ياعد  دننام  وا 

، دـید دـیاب  ار  وا  یلاوتم  زور  هس  يرامیب  لّوا  رد  و  دـشاب ، یمن  تدایع  مشچ  درد  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
دیاب یمن  تدایع  تشاذـگ ، دـیاب  یم  شلایع  اب  ار  وا  دـشکب ، لوط  هب  رایـسب  يرامیب  نوچ  سپ  .زور  کی  هن  زور  کـی  نآ  زا  دـعب 

.درک

نآ هب  رامیب  هک  دیربب ، دوخ  اب  يدوع  ای  یشوخ  يوب  ای  یجنرت  ای  يا  هب  ای  یبیس  دیور  رامیب  ندید  هب  نوچ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دبای یم  تحارتسا 

هک يزیخ  رب  دوز  ندرک و  اـعد  تقو  رد  يراذـگب  راـمیب  عارذ  رب  تسد  هک  تسا  نآ  تداـیع  یماـمت  زا  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
.وا درد  زا  رامیب  رب  تسا  رتراوشد  ناقمحا  تدایع 

، رامیب هک  نآ  رگم  دزیخرب ، رتدوز  هک  تسا  رتشیب  شباوث  یـسک  ناگدـننک ، تداـیع  زا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دنیشنب هک  دنک  لاؤس  وا  زا  دهاوخ و  ار  وا  نتسشن 

نامولظم ندرک  يرای  ناشیا و  ياه  تناعا  ریاسو  ندیناشوپ  هماجو  ناشیا  نداد  بآو  نانمؤم  ماعطا  : متفه لصف 

رب دنک ، ریس  ار  يرفاک  هکره  و  دوش ، بجاو  ار  وا  تشهب  دنک ، ریـس  ار  ینمؤم  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دنک مّنهج  موقز  زا  رپ  ار  وا  مکش  هک  تسا  مزال  ادخ 

هنج سودرفلاهنج و  دـهد ! ماـعط  تشهب  هس  زا  ار  وا  یلاـعت  قح  دـنک ، ریـس  ار  ناناملـسم  زا  رفن  هس  هکره  : دومرف رگید  ثیدـح  رد 
.یبوط هنج  ندع و 

هن تسه ، باوث  هچ  ار  وا  هک  دـننادن  ادـخ  قلخ  زا  کی  چـیه  دوش ، ریـس  وا  ات  دـهد  ماعط  ار  ینمؤم  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
ماعط دـنادرگ  یم  بجاو  ار  شزرمآ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دومرف : سپ  .نایملاع  راگدرورپ  رگم  لـسرم ، ربمغیپ  هن  برقم و  کـلم 

.تسا هنسرگ  ناملسم  نداد 
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قح دسر ، مه  هب  بآ  هک  ییاج  رد  دهدب  ناملسم  هب  یبآ  تبرش  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
هد هک  دـشاب  نانچ  دـشاب ، بایمک  بآ  هک  ییاج  رد  دـهد  بآ  ار  وا  رگا  دـیامرف ، اطع  وا  هب  هنـسح  رازه  داتفه  یتبرـش  ره  هب  یلاعت 

.دشاب هدومن  دازآ  لیعامسا  نادنزرف  زا  هدنب 

ار نارگید  زا  سک  رازه  دـص  هک  تسا  نانچ  ادـخ ، يارب  زا  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  دـهد  ماعط  هکره  تسا : لوقنم  نسح  ثیدـح  رد 
.دشاب هداد  ماعط 

افو نم  لام  تفگ : ینک ؟ دازآ  هدـنب  کی  زور  ره  ار  وت  دوش  یم  عناـم  هچ  هک ، فارـص  ریدـس  هب  دومرف  رگید  نسح  ثیدـح  رد  و 
؟ ناـشیرپ اـی  راد  لاـم  هک  دیـسرپ  .دـشاب  وـت  يارب  زا  باوـث  نیا  هک  هدـب  ماـعط  ار  ناملـسم  کـی  زور  ره  دوـمرف : .نیا  هب  دـنک  یمن 

.دراد ماعط  شهاوخ  هک  تسا  هاگ  مه  راد  لام  : دومرف

.ندرک دازآ  هدنب  کی  زا  نم  دزن  تسا  رتهب  دروخب ، نآ  زا  ناملسم  ردارب  هک  يا  همقل  کی  دومرف : رگید  حیحص  ثیدح  رد 

دازآ نتـشک  زا  ار  وا  هک  لیعمـسا  نادنزرف  زا  هدنب  کی  اب  تسا  ربارب  دهدب ، ماعط  ار  يرادلام  نمؤم  هکره  : دومرف رگید  ثیدـح  رد 
.دنک دازآ  نتشک  زا  هک  لیعمسا  نادنزرف  زا  هدنب  دص  اب  تسا  ربارب  دناروخب ، ماعط  ار  یجاتحم  نمؤم  هکره  .دنک و 

باریـس ار  هنـشت  هک  یـسک  دوش ؛ تشهب  لخاد  دروآ  اج  هب  ار  اه  نآ  زا  یکی  هکره  هک  تسا  زیچ  راهچ  : دومرف رگید  ثیدـح  رد  و 
.دنک دازآ  دشاب  تقشم  رد  هک  ار  يا  هدنب  ای  دناشوپب  ار  ینایرع  ای  دنک ، ریس  ار  يا  هنسرگ  ای  دنادرگ ،

، هنسرگ ناملسم  ندرک  ریس  تسا ؛ زیچ  هس  یلاعت  قح  دزن  لامعا  نیرتهب  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.نتشادرب وا  لد  زا  یمغ  ای  ندرک ، ادا  ار  ناملسم  ضرق  ای 

.رتش ناهوک  هب  دراک  نتفر  ورف  زا  دور  یم  رتدوز  دوش  یم  هداد  ماعط  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  تکرب  ریخ و  دومرف :

جاتحم نآ  هب  شنمؤم  ردارب  هک  دـناد  دـشاب و  هتـشاد  یتدایز  هماـج  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا 
قح دـشاب ، هنـسرگ  نمؤم  وا  کیدزن  دـباوخب و  ریـس  هکره  دزادـنا ، مّنهج  شتآ  رد  نوگنرـس  ار  وا  یلاـعت  قح  دـهدن ، وا  هب  تسا ،

، درک نارگید  تعاطا  درک ، نم  ینامرفان  مدرک و  يرما  ار  وا  نم  هک  هدنب  نیا  رب  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  هک  دیامرف  هکئالم  هب  یلاعت 
.مزرماین ار  وا  زگره  متشاذگ ، دوخ  لمع  هب  ار  وا  هک  دینادب 
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نکاس هناخ  نآ  رد  هک  دوش  جاتحم  ینمؤم  دـشاب و  هتـشاد  هناـخ  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
هب ایند ، رد  وا  هناخ  رد  ندش  نکاس  هب  نم  هدنب  رب  دـیزرو  لخب  نم  هدـنب  هک ، دـیامرف  هکئالم  هب  یلاعت  قح  دوشن ، یـضار  وا  دوش و 

.منادرگن نکاس  تشهب  رد  ار  وا  زگره  هک  مروخ  یم  دنگوس  دوخ  تّزع 

، دشاب ناشیا  رازآ  ثعاب  هک  ار  يزیچ  ناناملـسم  هار  زا  دنک  رود  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دسیونب وا  يارب  هنسح  هد  یفرح  ره  هب  هک  دسیونب ، وا  يارب  هیآ  دصراهچ  ندناوخ  باوث  یلاعت  قح 

.تشادرب ناناملسم  هار  رس  زا  هک  يراخ  کی  هب  دش  تشهب  لخاد  يا  هدنب  دومرف : رگید  تیاور  رد 

.ییوگب ار  دوخ  تجاح  هک  نیا  زا  شیپ  نداتسرف ، هیده  تسا  يزیچ  وکین  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ياه فرظ  نداد  سپ  هب  ار  هیده  دینادرگ  میاد  دومرف : .درب  یم  اه  هنیـس  زا  ار  اه  هنیک  هیده  هک ، دیتسرفب  رگیدکی  هب  هیده  دومرف :
.هیده

هک يا  هیده  و  یتسرف ، هوشر  ناونع  هب  هک  يا  هیده  یشاب ، هتشاد  عفن  عقوت  شربارب  رد  هک  يا  هیده  تسا ؛ مسق  هس  هیده  دومرف : و 
.یشاب هتشادن  يویند  ضرغ  یتسرف ، ادخ  يارب  زا 

ناشیا ترشاعم  بادآ  باحصا و  ناریپ و  نامولظم و  نافیعض و  ناریقف و  قوقح  : متشه لصف 

لوا تمسق 

معنتم تشهب  رد  ناشیا  نارگناوت  زا  شیپ  لاس  لهچ  نانمؤم ، يارقف  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
دوز ار  یلاـخ  یتشک  دـنراذگب ، يراـشع  هب  هک  تسا  یتشک  ود  لـثم  ینغ  ریقف و  لـثَم  منزب ، یلثم  وت  يارب  دومرف : سپ  .دـنوش  یم 

.دنراد یم  هاگن  باسح  يارب  ار  راب  زا  رپ  یتشک  دنراد و  یمن  هاگن  دننک ، یم  هناور 
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، ناـنمؤم هک  دوب  نیا  هن  رگا  دومرف : .دوش  یم  رتـشیب  شا  يزور  یگنت  دوش ، یم  داـیز  هدـنب  ناـمیا  هچره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.تخادنا یم  دنراد  هچنآ  زا  رت  گنت  لاح  هب  ار  ناشیا  هنیآ  ره  دندرک ، یم  يزور  بلط  ياعد  رد  هغلابم  حاحلا و 

ار اه  نآ  هکره  سپ  شقلخ ، دزن  ادـخ  زا  تسا  یتناما  یـشیورد  رقف و  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
راکشآ ار  اه  نآ  هکره  دشاب ، هداتسیا  زامن  هب  اه  بش  دشاب و  هزور  اهزور  هک  دهدب  یـسک  باوث  لثم  ار  وا  یلاعت  قح  دراد ، ناهنپ 

هب هکلب  هزین ، ریـشمش و  هب  هن  تسا ، هتـشک  ار  ریقف  نآ  هک  قیقحت  هب  دنکن  وا و  تجاح  ندروآرب  رب  دشاب  رداق  هک  یـسک  دزن  دـنک ،
.تسا هدرک  وا  لد  رد  هک  یتحارج  نآ 

هک یـسک  دـننام  ناـنمؤم ، يارقف  اـب  دـیامرف  یم  باـطخ  تماـیق  زور  رد  یلاـعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
دزن امـش  يراوخ  يارب  مدینادرگن  ریقف  ایند  رد  ار  امـش  هک  مروخ  یم  دنگوس  مدوخ  لالج  تّزع و  هب  دـیوگ : یم  دـبلط و  ترذـعم 

تـشهب لخاد  دیریگب و  ار  شتـسد  تسا  هدرک  یکین  امـش  هب  ایند  رد  هکره  .درک  مهاوخ  هچ  امـش  اب  هک  دید  دیهاوخ  زورما  و  نم ،
، دندروخ وکین  ياه  ماعط  و  دندیشوپ ، مرن  ياه  هماج  دنتشاد ، ورـشوخ  نانز  ایند  لها  اراگدرورپ ! دیوگ : ناشیا  زا  یکی  سپ  .دینک 
: دیامرف یلاعت  قح  سپ  .امرف  اطع  اه  نآ  لثم  مه  ام  هب  زورما  سپ  دندش ، راوس  سیفن  نابـسا  رب  دندرک ، ینکـس  وکین  ياه  هناخ  رد 

.ایند رخآ  ات  ایند  لّوا  زا  ما  هداد  ایند  لها  عیمج  هب  هچنآ  ربارب  داتفه  لثم  مداد  امش  زا  کی  ره  هب 

دمآ و ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  دوب ، هدیـشوپ  هزیکاپ  ياه  هماج  هک  يرادلام  درم  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
وا نار  ریز  زا  ار  دوخ  هماج  رادلام  نآ  تسـشن ، وا  يولهپ  رب  دمآ و  دوب  هدیـشوپ  نیکرچ  ياه  هماج  هک  یناشیرپ  درم  سپ  تسـشن ،

يدیسرت : دومرف .هن  تفگ : دسرب ؟ وت  هب  يزیچ  وا  رقف  زا  هک  يدیسرت  ایآ  : دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  .دیـشک 
نینچ ارچ  سپ  : دومرف .هن  تفگ : دوش ؟ نیکرچ  تیاه  هماج  هک  يدیـسرت  دومرف : .هن  تفگ : دـسرب ؟ وا  هب  يزیچ  وت  يرگناوت  زا  هک 

رد ار  یکین  ره  دهد و  یم  تنیز  نم  يارب  ار  يدب  ره  هک  ناطیـش  سفن  زا  تسه  يدـب  نیـشنمه  ارم  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : يدرک ؟
ناشیرپ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  .مشخب  یم  وا  هب  ار  دوخ  لام  فصن  مدرک ، هچنآ  كرادت  هب  نم  دنک و  یم  دب  نم  رظن 

.موش وت  لثم  مسرت  یم  تفگ : ینک ؟ یمن  لوبق  ارچ  تفگ : رگناوت  .هن  تفگ : ینک ؟ یم  لوبق  هک  درک  باطخ  ار 
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ینیب یم  سیفن  ياهزیچ  اه و  هویم  يور و  یم  رازاب  هب  ایآ  دومرف : یناشیرپ  صخـش  هب  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
يارب يا  هنسح  یـشاب  هتـشادن  ار  نآ  ندیرخ  رب  تردق  ینیبب و  هک  يزیچ  ره  : دومرف .یلب  تفگ : یـشابن ؟ اه  نآ  ندیرخ  رب  رداق  هک 

.دوش یم  هتشون  وت 

هکئالم سپ  تشهب ، ِرد  ات  دنیایب  دـنزیخرب و  مدرم  زا  یهورگ  تمایق  زور  رد  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  نسح  رگید  ثیدـح  رد 
دنیوگ باوج  دیور ؟ تشهب  هب  هک  دیا  هدمآ  باسح  زا  شیپ  دنیوگ : هکئالم  .ناریقف  مییام  دنیوگ : دیتسیک ؟ امـش  دنیوگ : ناشیا  هب 

.تشهب هب  دیورب  دییوگ ، یم  تسار  دیامرف : یلاعت  قح  .دینک  باسح  نآ  رب  ار  ام  هک  دیا  هدادن  ام  هب  يزیچ  هک ،

یمارگ ناشیا  هک  نآ  يارب  ما ، هدـینادرگن  رگناوت  ار  اینغا  نم  هک  دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  زا 
رگا و  ناریقف ، هب  ما  هدرک  ناـحتما  ار  نارگناوـت  نکیلو  نـم ، دزن  ناـشیا  يراوـخ  يارب  ما  هدرکن  زیچ  یب  ار  ناریقف  و  نـم ، رب  دـندوب 

.دندش یمن  تشهب  بجوتسم  زگره  نارگناوت  دندوب ، یمن  ناریقف 

روضح رد  ار  وا  یلاعت  قح  وا ، یناشیرپ  يارب  ار  ینمؤم  درامـش  ریقح  لـیلذ و  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دنک اوسر  تمایق  رد  قیالخ  عیمج 

، ارم نمؤم  هدنب  دنک  رازآ  هک  یسک  دشاب  نم  گنج  يایهم  دیامرف : یم  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
ای نمؤم  کی  رگم  دشابن  برغم ، ات  قرشم  نایم  زا  رگا  ارم و  نمؤم  هدنب  دراد  یمارگ  هک  یسک  نم  بضغ  زا  دشاب  نمیا  هک  دیاب  و 
هب نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  هنیآره  .نیمز و  رد  ما  هدرک  قلخ  هچنآ  عیمج  زا  موش  ینغتـسم  ناشیا  تدابع  هب  هنیآ  ره  لداع ، ماما 

.دنشابن رگید  سنوم  هب  جاتحم  هک  یسنُا  ناشیا ، نامیا  زا  ناشیا ، يارب  زا  منادرگب  دشاب و  اپرب  ناشیا 

يور رب  هک  تسا  نانچ  دنادرگ ، راوخ  ارم  ناتـسود  زا  یتسود  هکره  دیامرف : یم  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد 
.ار دوخ  ناتسود  منک  یم  يرای  دوز  رایسب  نم  تسا ، هداتسیا  گنج  هب  نم 

.دنادرگ راوخ  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لیلذ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

تردق لالج و  تمظع و  زا  ار  نمؤم  یلاعت  قح  دومرف : .دنک و  لیلذ  ار  وا  ادخ  دنک ، لیلذ  ار  ینمؤم  هکره  : دومرف رگید  ثیدح  رد 
.تسا هدرک  در  ادخ  رب  دنک ، در  ار  وا  نخس  ای  دنک ، نعط  وا  رب  هکره  سپ  تسا ، هدیرفآ  دوخ 
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اب ار  وا  ادخ  درامش ، ریقح  ار  ینمؤم  هکره  هک ، ار  دوخ  ناردارب  نافیعض  دیرامشم  ریقح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دنک هبوت  هک  نآ  رگم  دنکن ، عمج  تشهب  رد  نمؤم  نآ 

رب رگا  دشاب ، هدیـشوپ  هنهک  هماج  ود  هک  هدولآ  درگ  يوم  هدـیلوژ  اسب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنکن در  ار  شمسق  دهد  مسق  ادخ 

دیرامـشم ریقح  دومرف : .دشاب  هتـشادن  عمط  ناشیا  تبحم  رد  دـنک ، ازهتـسا  مدرم  اب  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
بـضغ رد  هتـسویپ  وا  اب  درامـش و  ریقح  ار  وا  ادخ  دنک ، وا  فافختـسا  ای  ار ، يریقف  نمؤم  درامـش  ریقح  هکره  هک ، ار  يریقف  نمؤم 

.دنک هبوت  ات  دشاب 

.دناسرتب ار  یناملسم  هک  ار  ناملسم  تسین  لالح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

شمـشچ ود  نایم  رد  تمایق  زور  رد  هملک ، مین  هب  نمؤم  رازآ  رب  دـنک  تناـعا  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.یهلا تمحر  زا  تسا  دیماان  دشاب : هتشون 

ای فطل ، يور  زا  هملک  کی  هب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  دراد  یمارگ  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
ردارب ینابرهم  يزاسراک و  رد  ات  دـشاب ، هتخادـنا  هیاس  وا  رـس  رب  یهلا  تمحر  هتـسویپ  درادرب ، وا  زا  یمغ  ای  دروآرب ، ار  وا  تجاـح 

هک تسا  یسک  ناملسم  .دنا  نمیا  وا  زا  دوخ  لام  ناج و  رد  مدرم  هک  دنیوگ  یم  نمؤم  نیا  يارب  ار  نمؤم  دومرف : سپ  .دشاب  نمؤم 
نآ هب  ار  وا  هک  دنزب  یتسد  ار  ینمؤم  هکره  .دنک  ترجه  ناهانگ  زا  هک  تسا  یسک  رجاهم  دنـشاب و  ملاس  وا  نابز  تسد و  زا  مدرم 

ات دننک ، تنعل  ار  وا  هتـسویپ  هکئالم  دروآ ، اج  هب  وا  هب  تبـسن  دهاوخن  هک  يزیچ  ای  دنزب  وا  يور  رب  يا  هچناپط  ای  دـنک ، لیلذ  ببس 
ربص و دـینادن و  امـش  دـشاب و  نمؤم  وا  هک  دـیاش  مدرم ، رازآ  رد  دـینکم ، لـیجعت  هک  راـهنیز  سپ  .دـنک  هبوت  دـنک و  یـضار  ار  وا 

.تسین یگتسهآ  یمرن و  زا  رتهب  ادخ  دزن  زیچ  چیه  هک  دینکب ، يراومه  یگتسهآ و 

رد تسد  دشاپب ، مه  زا  ار  شیاه  ناوختسا  تمایق  زور  رد  یلاعت  قح  دنزب ، یناملسم  يور  رب  هچناپط  هکره  : دومرف رگید  ثیدح  رد 
.دنک هبوت  هک  نآ  رگم  دوش ، مّنهج  لخاد  ات  دوش  روشحم  هدرک ، لغ  ندرگ ،

ادخ ینامرفان  ندرک  وا  تبیغ  تسا ، رفک  ندرک  گنج  وا  اب  تسا و  یگرزب  هانگ  نمؤم  نداد  مانـشد  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
.تسا
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دناسرب و وا  هب  يرازآ  هک  یمکح ، بحاص  هب  ار  ینمؤم  دناسرتب  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ربتعم  ثیدح  رد 
.شتآ رد  دشاب  نوعرف  لآ  نوعرف و  اب  دناسرب ، وا  هب  رازآ  دناسرتب و  رگا  تسا ، شتآ  رد  وا  دناسرن ،

دنزب دنکن ، وا  نتشک  دصق  هک  ار  یسک  دشکب  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دوش راتفرگ  ادخ  تنعل  هب  تسا ، نوعلم  دنکن ، وا  ندز  دصق  هک  ار  یسک 

رب دنوش  عمج  همه  نیمز  اه و  نامـسآ  لها  رگا  هک  تسا  وا  تردـق  هضبق  رد  مناج  هک  يدـنوادخ  قح  هب  : دومرف رگید  ثیدـح  رد 
تسد هب  مناج  هک  يراگدرورپ  نآ  قح  هب  .دنک و  مّنهج  لخاد  یلاعت  قح  ار  همه  وا ، ندش  هتشک  هب  دنوش  یضار  ای  ینمؤم  نتـشک 

.دروـخ و یم  ار  هناـیزات  نآ  لـثم  مـّنهج  رد  هـک  نآ  رگم  دـنز ، یمن  هناـیزات  قـح  اـن  هـب  ار  یـسک  سکچیه  هـک  تـسا ، وا  تردـق 
ار وا  دشابن ، یهانپ  وا  زج  هب  هک  يزور  رد  دناسرتب  ار  وا  ادخ  دناسرتب ، ندرک  رظن  نآ  اب  ار  وا  هک  ینمؤم  هب  دنک  يرظن  هکره  : دومرف

.دنادرگ روشحم  هچروم  تروص  رد 

رارق اجنآ  دبایب  ار  شبحاص  رگا  ددرگ ، یم  دیآ ، یم  نوریب  یصخش  ناهد  زا  هک  یتنعل  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.ددرگ یمرب  شا  هدنیوگ  هب  هن ، رگا  دریگ ، یم 

.دشابن ریخ  هب  شتبقاع  هک  تسا  راوازس  اه ، ندرم  نیرتدب  هب  دریمب  ینمؤم ، يور  رد  دنکب  ینعط  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

وا ندید  هب  رگید  ناملسم  هک  یناملسم  رما  رد  دییامرف  یم  هچ  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
ندید هب  هک  یناملـسم  ره  : دومرف دیاین ؟ نوریب  دوش ، لخاد  هک  دهدن  تصخر  ار  وا  دبلطب و  تصخر  سپ  دشاب ، هناخ  رد  وا  دیایب و 

رگیدکی اب  ات  دشاب  ادخ  تنعل  رد  هتسویپ  دیاین ، نوریب  و  دهدن ، تصخر  ار  وا  دشاب و  هناخ  رد  وا  دیایب ، يراک  یپ  ای  دیایب  یناملسم 
.دننک تاقالم 

مود تمسق 

رد یلاعت  قح  دیـسر ، دـناوتن  وا  هب  هک  دـشاب  باجح  ینمؤم  وا و  نایم  هک  ینمؤم  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دشاب هار  هلاس  رازه  يراصح  ره  تظلغ  هک  دهد ، رارق  راصح  رازه  داتفه  تشهب  وا و  نایم  تمایق 

رد ناشیا  رفن  هس  سپ  دـندوب ، نانمؤم  زا  رفن  راهچ  لیئارـسا  ینب  نامز  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  رگید  ثیدـح  رد 
نآ رد  هب  دمآ  مراهچ  و  ییوگ ، تفگ و  يارب  دندوب  عمتجم  يا  هناخ 
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هب تفر  مالغ  تشگرب و  صخـش  نآ  .تسین  هناخ  رد  تفگ : تساـجک ؟ وت  يـالوم  هک ، دیـسرپ  .دـمآ  نوریب  مـالغ  دز ، رد  هناـخ و 
.تفر تشگرب و  صخش  نآ  تسین  هناخ  رد  هک  متفگ  تساجک ، وت  يالوم  هک  دیـسرپ  دمآ و  صخـش  نالف  هک  تفگ  دوخ  يالوم 

زا کی  چـیه  دـندشن  هدرزآ  درم  نآ  تشگرب  زا  يدرک و  نینچ  ارچ  هک  درکن ، تمالم  ار  مالغ  درکن و  ییاورپ  دـش و  نکاس  ـالوم 
هب دنا ، هدمآ  نوریب  هناخ  زا  ناشیا  هک  دـید  دـمآ ، ناشیا  دزن  هب  دادـماب  درم  نآ  زاب  رگید  زور  .دـندش  دوخ  نخـس  لوغـشم  ناشیا و 
هک اریز  دنتساوخن ، وا  زا  ار  هتـشذگ  زور  رذع  .یلب  دنتفگ : میایب ؟ امـش  اب  نم  تفگ : درک و  مالـس  ناشیا  رب  .دنور  یم  دوخ  هعرزم 
ربا نوچ  دـنتفر ، دـنت  دـمآ ، دـهاوخ  ناراب  هک  دـندرک  نامگ  دـش ، رهاظ  يربا  هاـگان  هار  ياـنثا  رد  .دوب  جاـتحم  ناـشیرپ و  درم  نآ 

سپ .ما  هدمآ  ادـخ  بناج  زا  لوسر  لیئربج  منم  ریگب و  ار  ناشیا  شتآ ! يا  درک : ادـن  ربا  نایم  زا  يدانم  دیـسر ، ناشیا  رـس  يذاحم 
ترضح تمدخ  هب  تشگرب و  رهـش  هب  سپ  .دنام  بجعتم  ناریح  ناسرت و  جاتحم  درم  نآ  دوبر و  ار  رفن  هس  نآ  دمآ و  شتآ  هاگان 

ببـس هب  دوب  یـضار  ناشیا  زا  هک  نآ  زا  دـعب  درک ، بضغ  ناشیا  رب  ادـخ  تفگ : عشوی  ترـضح  .درک  لقن  ار  ربخ  نآ  دـمآ ، عشوی 
زا متـشذگ  رد  مدرک ، لـالح  ار  ناـشیا  نم  تفگ : درم  نآ.دومرف  لـقن  وا  يارب  ار  هصق  نآ  و  دـندروآ ، لـمع  هب  وت  هب  تبـسن  هچنآ 

عفن ار  ناشیا  تمایق  رد  دـیاش  دـنک و  یمن  عفن  لاحلا  اـما  درک  یم  عفن  دوب  باذـع  ندـمآ  زا  شیپ  رگا  تفگ : عشوی  .ناـشیا  هدرک 
.وت ندرک  لالح  دهد 

ندرک يرای  رب  رداق  وا  و  ار ، دوخ  نمؤم  ردارب  دنکن  يرای  ینمؤم  ره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنکن يرای  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  ادخ  دشاب ، وا 

رب متس  ای  دشکب  ای  دنزب  ار  یسک  یملاظ  مکاح  هک  یتقو  رد  امش  زا  يدحا  دوشن  رضاح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دشاب رضاح  هاگره  تسا  بجاو  نمؤم  رب  نمؤم  يرای  هک  اریز  دنکن ، وا  يرای  هاگره  دنک ، وا 

دص ام  هک  دنتفگ  وا  هب  سپ  دندناشن ، شربق  رد  ار  ناکین  زا  یصخش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  ثیدح  رد 
.دیـسر هنایزات  کی  هب  هک  نآ  ات  .مرادن  تقاط  تفگ : .دندرک  مک  یکی  سپ  .مرادن  تقاط  تفگ : .مینز  یم  وت  رب  باذـع  زا  هنایزات 

ببـس نیا  هب  دنتفگ : دینز ؟ یم  نم  رب  ار  هنایزات  نیا  ببـس  هچ  هب  هک  دیـسرپ  .یکی  زا  تسین  يا  هراچ  دنتفگ : .مرادن  تقاط  تفگ :
وا رب  ادخ  باذع  زا  هنایزات  سپ  يدرکن ، يرای  ار  وا  دش و  یم  ملظ  وا  رب  هک  یتشذگ  یفیعض  رب  يدرک و  زامن  وضو  یب  يزور  هک 

.دش شتآ  زا  رپ  شربق  هک  دندز 
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زا یسک  هک  یصخش  دنکفا ؛ یم  ناشیا  يوس  هب  تمحر  رظن  تمایق  زور  رد  یلاعت  قح  هک  دنا  سک  راهچ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
دازآ يا  هدنب  هک  یـسک  دسرب و  يرطـضم  دایرف  هب  هک  یـسک  دنک و  لوبق  وا  دهد و  سپ  دوش و  نامیـشپ  دشاب و  هدـیرخ  يزیچ  وا 

.دنک ادخدک  ار  یبزع  هک  یسک  و  دنک ،

یمغ ای  يا  هطرو  زا  ار  وا  هک  دسرب  دوخ  نمؤم  ردارب  دایرف  هب  هک  یسک  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
وا هب  ندرک  دازآ  هدنب  هد  باوث  دـنک و  دـنلب  وا  يارب  زا  هجرد  هد  و  دـسیونب ، هنـسح  هد  وا  يارب  یلاعت  قح  دروآ ، نوریب  یهودـنا  ای 

.دنک ایهم  تمایق  رد  وا  يارب  زا  تعافش  هد  درادرب و  وا  زا  ار  باذع  هد  دیامرف ، تمارک 

وا دایرف  هب  یسک  تسا ، هداتفا  شیاپ  راهچ  هک  یهار  رد  ار  يا  هراچیب  دنیبب  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا 
ار دوخ  هک  دیامرف  باطخ  وا  هب  یلاعت  قح  درادرب ، ار  شراب  دنک و  راوس  دوخ  ياپ  راهچ  رب  ار  وا  دسرب ، وا  دایرف  هب  سپ  دـسر  یمن 

ناشیا ددـع  هک  دـنچ  یکلم  مزاس  لکوم  وت  يارب  ار ، دوخ  نمؤم  ردارب  یـسر  دایرف  رد  يدرک  یعـس  تیاهن  یتخادـنا و  تقـشم  هب 
اه و نامـسآ  نتـشادرب  وا  رب  دشاب  ناسآ  هک  دشاب ، توق  ردـق  نآ  ار  کی  ره  ایند و  رخآ  ات  ایند  لّوا  زا  نایمدآ  عیمج  زا  دـشاب  دایز 

ناهاشداپ زا  ییآ  رد  تشهب  رد  نوچ  و  اه ، هجرد  وت  يارب  دننک  دـنلب  اه و  هناخ  اهرـصق و  تشهب  رد  وت  يارب  دـننک  انب  ات  اه ، نیمز 
هب دنک  قلخ  یلاعت  قح  دناسرب ، وا  لام  ای  وا  ندب  هب  ررض  دهاوخ  هک  ار  یملاظ  ررض  یمولظم ، زا  دنک  عفد  هک  یسک  .یـشاب  تشهب 
زا دننک  عفد  هک  کلم  رازه  دص  وا  ياه ، گنرد  زا  یگنرد  وا و  تاکرح  زا  یتکرح  ره  ددع  هب  وا و  ياه  هتفگ  زا  یفرح  ره  ددـع 

ناراک تمدخ  زا  رازه  دـص  دـشاب ، هدرک  عفد  وا  زا  هک  یلیلق  ررـض  ره  يازا  هب  دـننک ، هارمگ  ار  وا  دـننک  دـصق  هک  ار  ینیطایـش  وا 
ربارب رد  همه  اه  نیا  هک  دنیوگ  دنراد و  یمارگ  دننک و  تمدـخ  ار  وا  هک  دـیامرف ، اطع  وا  هب  تشهب  نایروح  زا  رازه  دـص  تشهب و 

.نمؤم ردارب  نآ  ندب  ای  لام  زا  تسا  ررض  ندرک  عفد  نآ 

، شّنس يارب  دنک  میظعت  ار  وا  سپ  دسانشب ، ار  يریپ  درم  تمرح  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
تـسین ام  زا  دومرف : .دیفـس و  شیر  نمؤم  ندرک  میظعت  تسا  ادـخ  میظعت  دومرف : .تماـیق و  زور  سرت  زا  دـنادرگ  نمیا  ار  وا  ادـخ 

.دنکن میظعت  ار  ام  ناریپ  و  دنکن ، محر  ار  ام  نادرُخ  هک  یسک 
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دنک یعس  دور و  هار  تجاح  نآ  رد  وا  يارب  ار و  ایند  تاجاح  زا  یتجاح  يروک ، يارب  دنک  تیافک  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
هتـسویپ دروآرب ، وا  يایند  تاجاح  زا  تجاح  داتفه  مّنهج و  شتآ  زا  قافن و  زا  دهد  يرازیب  ار  وا  یلاعت  قح  دروآرب ، ار  نآ  ادخ  ات 

.ددرگرب ات  دشاب  یهلا  تمحر  رد 

.ناسآ تسا  یقّدصت  يوش ، گنتلد  هک  نآ  یب  ندیناونش ، ار  يزیچ  يرک  هب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

نیمز رب  ماـگ  لـهچ  دوش  يروک  دـیاق  هکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زا 
زا ار  وا  دشاب و  هکلهم  شهار  رس  رب  رگا  .الط و  زا  دننک  رپ  ار  نیمز  يور  مامت  رگا  نآ ، زا  ینزوس  رس  ردق  هب  دنک  یمن  افو  راومه ،

دنک و یتدایز  شناهانگ  همه  رب  هبترم  رازه  دـص  دـبایب  ایند ، زا  رت  هداشگ  شتانـسح  يوزارت  رد  ار  نآ  دـنراذگب  دـهد ، تاجن  نآ 
.دناسرب تشهب  ياه  هفرغ  العا  هب  ار  وا  دنک و  وحم  ار  همه 

هک دنراد ، هروخ  هک  اه  نآ  الب و  باحـصا  يوس  هب  دـینکم  رظن  رایـسب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنوش یم  كانهودنا 

هب هک  نآ  رگم  دییوگم ، نخس  وا  اب  و  دیزیرگ ، یم  ریش  زا  هچنانچ  دیزیرگب  دشاب  هتشاد  هروخ  هک  یسک  زا  : دومرف رگید  ثیدح  رد 
.دیشاب رود  وا  زا  عرذ  کی  ردق 

هب ادابم  هک  دیوشم ، لفاغ  ناشیا  ضرم  زا  دیبلطب و  تیفاع  ادخ  زا  دینیبب  ار  ناشیا  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
.دنک تیارس  امش 

هک یسک  درک ، دیاب  یم  بانتجا  ناشیا  زا  لاح  همه  هب  هک  دنا  سک  جنپ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.نیشن هیداب  برع  انزلادلو و  هناوید و  سیپ و  و  دشاب ، هتشاد  هروخ 

دسرن امـش  هب  هک  دیرذگب ، دنت  دیرذگب ، ناشیا  هب  نوچ  دیورم و  ناشیا  دزن  هب  الب و  لها  هب  دینک  رظن  مک  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.هدیسر ناشیا  هب  هچنآ 

يِذَّلا   ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » وگب تسالتبم  ییالب  هب  هک  ینیبب  ار  یصخش  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  ّقثوم  ثیدح  رد 
.دونشن وا  هک  وگب  هتسهآ  و  َقَلَخ » ْنَّمِم  ٍریثَک  یلَعَو  َْکیَلَع  ینَلَّضَفَو  ِِهب  َكالَْتبا  اَّمِم  ینافاع 
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 ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دونشن وا  هک  وگب  هتسهآ  هبترم  هس  ینیبب ، ار  الب  نابحاص  زا  یسک  نوچ  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  نسح  ثیدح  رد 
.دسرن وا  هب  الب  زگره  دنک ، نینچ  هکره  هک  َلَعَف » َءاش  َولَو  ِِهب  َكالَْتبا  اّمِم  ینافاع  يِذَّلا 

: دوشن التبم  نآ  هب  زگره  دناوخب  اعد  نیا  دنیبب و  ار  ییالتبم  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
«. ِِهب ُهَْتیَلَْتبآ  اَّمَم  یِنفاع  َّمُهَّللَا  ِهَِیفاْعلِاب  َْکیَلَع  ینَلَّضَفَو  ِِهب  َكالَْتبا  اَم  یّنَع  َلَدَع  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  »

«. َّیَلَع َكِءامْعَن  ِمَظْعَا  یلَع  َكُدَمْحَا  ْنِکلَو  ُرَْخفَا  الَو  ُرَخْسَا  یِّنِا ال  َّمُهَّللَا  ، » دناوخب ار  اعد  نیا  دومرف : رگید  تیاور  رد 

هک دیناونشم  ناشیا  هب  و  دینکب ، ار  ادخ  دمح  دینیبب  ار  الب  باحصا  نوچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.دوش یم  ناشیا  هودنا  ثعاب 

ناشیا تبیغ  رد  نانمؤم و  قوقح  تیاعر  : مهن لصف 

عدتبم هارمگ و  ار  امش  صخش  نالف  هک ، درک  ضرع  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
يزیچ يدرکن ، تیاعر  ارم  قح  يدرک ، لقن  نم  هب  ار  وا  نخـس  هک  يدرکن  تیاعر  ار  وا  ینیـشنمه  قح  دومرف : ترـضح  .دـناد  یم 

نایم ادخ  تسا ، تمایق  همه  هاگ  هدعو  دش و  میهاوخ  روشحم  تسا ، شیپ  رد  گرم  ار  همه  يدیناسر ، نم  هب  وا  زا  متسناد  یمن  هک 
.تسا مّنهج  ناگس  شروخ  هک  نکم  تبیغ  هک  راهنز  درک ، دهاوخ  مکح  ام 

یسلجم رد  دنیشنن  دراد ، لوسر  ادخ و  هب  نامیا  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دننک یناملسم  تبیغ  ای  دنهد ، مانشد  یماما  هب  هک 

دیآ ییوب  وا  زا  تمایق  زور  رد  دوش ، یم  فرطرب  شیوضو  هزور و  باوث  ار ، یناملـسم  دـنک  تبیغ  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
هدرک مارح  ادخ  هک  ار  يزیچ  دشاب  هدرک  لالح  دریمب  هبوت  زا  شیپ  رگا  دنـشاب ، رازآ  رد  همه  رـشحم  لها  هک  رادرم  يوب  زا  رتدنگ 

يدب عون  رازه  یلاعت  قح  دننک ، تبیغ  ار  وا  هک  دراذگن  دنک ، وا  تبیغ  هک  یسلجم  رد  نمؤم  ردارب  اب  دنک  ناسحا  هکره  تسا ،
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ربارب داتفه  هدـننک ، تبیغ  نآ  هانگ  لـثم  دـشاب  هتـشادن  وا  تبیغ  در  رب  تردـق  دـنکن و  در  رگا  دـنک ، در  وا  زا  ترخآ  اـیند و  رد  ار 
.دشاب هتشاد 

هک دنهدن  یهاوگ  نآ  رب  لداع  هاوگ  ود  دنک و  هانگ  هک  ینیبن  دوخ  هدید  هب  ار  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هب ار  وا  دنک  تبیغ  هکره  .دشاب  راکهانگ  عقاو  رد  دنچ  ره  تسا ، لوبقم  شا  یهاوگ  تسا و  تلادع  لها  زا  وا  تسا ، هدرک  یهانگ 

مردپ ارم  داد  ربخ  هک  قیقحت  هب  .تسا  لخاد  ناطیش  يرای  یتسود و  رد  تسا ، رود  ادخ  يرای  یتسود و  زا  دشاب ، وا  رد  هک  یهانگ 
ناشیا نایم  رد  ادخ  دشاب ، وا  رد  هک  يزیچ  هب  ار  ینمؤم  دنک  تبیغ  هکره  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شناردـپ  زا 

رد هدننک  تبیغ  دوش ، هدیرب  ناشیا  نایم  تمصع  دشابن ، وا  رد  هک  يزیچ  هب  ار  ینمؤم  دنک  تبیغ  هکره  دزادنین ، عامتجا  تشهب  رد 
.دشاب مّنهج 

اه نآ  زا  دـشاب ، هدینـش  شـشوگ  هدـید و  شمـشچ  هچنآ  دـیوگب  دوخ  نمؤم  ردارب  قح  رد  هکره  دوـمرف : رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد 
یباذع تسا  ار  ناشیا  نانمؤم ، دب  ناهانگ  دوش  عیاش  هک  دنهاوخ  یم  هک  نانآ  هک  یتسرد  هب  دیامرف : یم  یلاعت  قح  هک  دوب  دهاوخ 

.ترخآ ایند و  رد  كاندرد 

نآ ناـتهب  و  تسا ، هدـیناشوپ  وا  رب  ادـخ  هک  ییوگب  ار  یهاـنگ  یبیع و  نمؤم  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  تبیغ  : دومرف رگید  ثیدـح  رد 
.دشابن وا  رد  هک  ییوگب  يزیچ  وا  رد  هک  تسا 

کیرش وا  هفطن  رد  ناطیش  دشاب ، ناشیا  نایم  رد  ینمـشد  هک  نآ  یب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  دنک  تبیغ  هکره  : دومرف رگید  ثیدح  رد 
.دوب دهاوخ  هدش 

غورد دیوگ  نخس  نوچ  هک  یسک  دوش ؛ یم  مزال  وا  يارب  زیچ  راهچ  دشاب  هکره  رد  هک  تسا  تلصخ  هس  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
رد وا  تلادع  هک  تسا  بجاو  دنک ، افو  دوخ  هدعو  هب  دـنک  هدـعو  نوچ  و  دـنکن ، ملظ  ناشیا  رب  دـنک  هطلخ  مدرم  اب  نوچ  دـیوگن ،

.دشاب بجاو  ناشیا  رب  وا  تّوخا  دشاب ، مارح  ناشیا  رب  وا  تبیغ  دشاب ، ادیوه  ناشیا  نایم  رد  وا  تّورم  دشاب و  رهاظ  مدرم  نایم 

ار شا  هبوت  ادخ  دـنک و  یم  هبوت  راکانز  اریز  انز ، زا  تسا  رتدـب  تبیغ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنک لالح  ار  نآ  صخش  نآ  ات  تسین  لوبق  شا  هبوت  هدننک  تبیغ  دنک و  یم  لوبق 

یم تسود  هچنآ  زا  رتهب  هب  امـش  زا  دنـشاب  بیاغ  هاگره  دـینک  داـی  ار  دوخ  ناردارب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دننک دای  هنابیاغ  ار  امش  هک  يراد 
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.تسین مارح  وا  تبیغ  تسین و  تمرح  ار  وا  دنکن ، اورپ  دنک و  هانگ  هینالع  قساف  نوچ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ياوشیپ ماما و  دشاب و  تعدب  بحاص  هک  یسک  تسین ؛ یتمرح  ار  ناشیا  هک  دنسک  هس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دنک قسف  هینالع  هک  یقساف  هدننک و  ملظ 

، دنیوگ شناملـسم  ردارب  ضرع  رد  هک  ار  يدـب  فرح  دـنک  در  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.هتبلا ار  تشهب  دنسیونب  وا  يارب 

ترـصن و ار  وا  سپ  ار  شنمؤم  ردارب  دننک  تبیغ  وا  دزن  هکره  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
دنکب و باب  نآ  رد  وا  يرای  دنکب و  وا  زا  تبیغ  نآ  عفد  هک  دـشاب  رداق  رگا  دـنک و  يرای  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  ادـخ  دـنک ، يرای 

.ترخآ ایند و  رد  ار  وا  دنک  تسپ  ادخ  دنکن ،

نمؤم ناردارب  ضرع  رد  یکی  سلجم  نآ  رد  هک  یسلجم  رد  دشاب  رـضاح  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا 
دزیگنارب یلاعت  قح  دراد ، هاگن  ار  نمؤم  ناردارب  ضرع  و  ملاظ ، نآ  رب  دـنک  در  وا  و  دـشاب ، رابتعا  هاج و  بحاص  دـشاب و  هداـتفا  وا 

ناشیا شرع و  یسرک و  هکئالم  دنیاه و  نامـسآ  هکئالم  فصن  اه  نآ  جح و  يارب  رومعملا  تیب  دزن  دنوش  یم  عمج  هک  ار  هکئالم 
وا هبترم  يدنلب  تلزنم و  تعفر  ادخ  زا  وا  يارب  زا  و  دننک ، شیاتـس  حدم و  ادخ  دزن  ار  وا  همه  ناشیا  هک  دنا ، بجح  هکئالم  فصن 

ددع لثم  دینک ، یم  وا  ددم  هک  امـش  زا  کی  ره  ددـع  هب  وا  يارب  مدـینادرگ  بجاو  نم  هک  دـیامرف  یلاعت  قح  سپ  .دـننک  لاؤس  ار 
هدرکن هطاحا  نآ  هب  یقولخم  لقع  هک  مهاوخ  هچنآ  زا  ناتخرد ، اـه و  ناتـسب  اـه و  غاـب  اهرـصق و  تشهب و  تاـجرد  زا  امـش  عیمج 

.دشاب

ار وا  يدرم  و  دنک ، رهاظ  ار  وا  بیع  هک  نآ  يارب  ینمؤم  تمذم  رد  دنکب  یلقن  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
لخاد ناطیـش  يرای  یتسود و  رد  دنک ، نوریب  دوخ  يرای  یتسود و  زا  ار  وا  ادخ  دزادنیب ، مدرم  ياه  هدید  زا  ار  وا  دنکـش و  مه  رد 

.دنک

ناشیا تبیغ  هنابیاغ  رد  دنک ، ناشیا  حدم  مدرم  روضح  رد  هک  دشاب  هتشاد  نابز  ود  ور و  ود  هکره  تسا : لوقنم  هربتعم  ثیداحا  رد 
ادن رـشحم  رد  رـس و  تشپ  رد  یکی  ور و  شیپ  رد  یکی  دشاب ، هتـشاد  شتآ  زا  نابز  ود  دوش ، روشحم  تمایق  زور  رد  نوچ  دـیوگ ،

.تشاد نابز  ود  ور و  ود  ایند  رد  هک  دوب  نیا  دننک :
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وا زا  يزیچ  نمؤم  ناردارب  زا  یصخش  هک ، درک  ضرع  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  هب  لیـضف  نب  دّمحم  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
هب ار  ربخ  نیا  هقث  مدرم  زا  یعمج  هک  نآ  لاح  دـنک ، یم  راـکنا  وا  منک  یم  لاؤس  وا  زا  سپ  دـیآ ، یمن  مشوخ  هک  دـسر  یم  نم  هب 

دنهدب تداهش  سک  هاجنپ  رگا  دوخ ، نمؤم  ردارب  قح  رد  نک  بیذکت  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  دومرف : ترـضح  .دنا  هدرک  لقن  نم 
هک نکم  شاف  ار  يزیچ  وا  يارب  نک و  بیذکت  ار  اه  نآ  نک و  قیدصت  ار  وا  نخـس  دیوگب ، اه  نآ  فالخ  وا  دننک ، دای  دـنگوس  و 

.دشاب وا  بیع  صقن و  بجوم 

دوخ ار  هانگ  نآ  هک  تسا  نانچ  یهانگ ، رد  دنک  اوسر  ار  یسک  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنکب دوخ  ار  نآ  ات  دورن  ایند  زا  دنک ، شنزرس  يزیچ  هب  ار  ینمؤم  هکره  تسا ، هدرک 

رد ار  شهانگ  ادخ  دراد  هاگن  ناناملسم  ضرع  رد  ییوگدب  زا  ار  دوخ  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا 
.دزرمایب تمایق 

، دشابن وا  رد  هک  يزیچ  هب  نمؤم  درم  يارب  دیوگب  یناتهب  هکره  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دیآ رد  هب  دوخ  هتفگ  هدهع  زا  هک  نآ  ات  دراد ، هاگن  دشوج  مّنهج  ياه  گید  رد  هک  ناراکانز  جورف  كرچ  نایم  رد  ار  وا  ادخ 

.تسین تبیغ  دنناد ، ار  نآ  مدرم  هک  دیوگب  يزیچ  یسک  يارب  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 

لزان وت  نمؤم  ردارب  رب  هک  ییالب  رد  نکم  يداش  تتامـش و  راهظا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
ردارب تبیصم  رب  دنک ، تتامش  هکره  : دومرف .ار و  الب  نآ  دتسرف  یم  وت  رب  دنک و  یم  عفد  وا  زا  دنک و  یم  محر  ار  وا  ادخ  هک  دوش ،

.دوشن التبم  نآ  هب  ات  دورن  نوریب  ایند  زا  دوخ ، نمؤم 

شزغل دنک ، يردارب  ینمؤم  اب  یـسک  هک  تسا  نآ  رفک  هب  هدنب  لاوحا  نیرت  کیدزن  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد 
.اه نآ  هب  دنک  شنزرس  ار  وا  يزور  کی  هک  دراد ، هاگن  رطاخ  رد  ار  شناهانگ  اه و 

امـش لد  هب  نامیا  دـیا ، هدـش  ناملـسم  ناـبز  هب  هک  یتعاـمج  يا  : دومرف تسا  لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
اوسر ار  وا  ادخ  دنک  مدرم  ياه  بیع  صّحفت  هکره  هک  دینکم ، ناشیا  ياه  بیع  صّحفت  دینکم و  ناناملسم  تمذم  تسا ، هدیـسرن 

.دشاب هدرک  دوخ  هناخ  نایم  رد  ار  هانگ  هچ  رگا  دنک ،
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.دنک شنزرس  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  ادخ  دنک  ینمؤم  شنزرس  هکره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.تسا ندرب  مدرم  هب  دب  نامگ  اه  غورد  نیرتدب  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

رد کمن  هچنانچ  دوش ، هتخادـگ  شلد  رد  نامیا  ار ، شنمؤم  ردارب  دزاس  مهتم  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دوش یم  هتخادگ  بآ  نایم 

ای یلب  دـنتفگ : امـش ؟ نیرتدـب  زا  ار  امـش  مهد  ربـخ  دـیهاوخ  یم  : دومرف تسا  لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
نابیع یب  يارب  زا  و  دنزادنا ، یم  ییادج  ناتسود  نایم  رد  دنور ، یم  هار  ینیچ  نخس  هب  مدرم  نایم  رد  هک  اه  نآ  : دومرف هَّللا ! لوسر 

.دنیوج یم  بیع 

.نانیچ نخس  رب  تسا  مارح  تشهب  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 

يرازیب و قحتـسم  یکی  هک  نآ  رگم  دنوش  یمن  ادـج  مه  زا  یگدرزآ  هب  صخـش  ود  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
؟ دوش تنعل  قحتـسم  ارچ  دـشاب ، موـلظم  یکی  رگا  تفگ : یـصخش  .دـنوش  قحتـسم  ود  ره  هک  دـشاب  رایـسب  دوـش ، یم  یهلا  تنعل 

.درذگرد وا  دب  زا  و  ناسحا ، هلص و  هب  درادب  ار  وا  هک  يرگید  نآ  دزن  هب  دیآ  یمن  ارچ  هک  نآ  يارب  : دومرف

.دشاب یمن  زور  هس  زا  هدایز  ییادج  یگدرزآ و  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

يرود دنا و  هدرزآ  رگیدکی  زا  ناملسم  ود  ات  تسا ، يداش  حرف و  رد  ناطیش  هتسویپ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
ییالب هچ  الیواو ! دنک : یم  دایرف  دوش و  یم  ادج  شیاهدـنب  دروخ ، یم  مه  رب  شیاهوناز  دـننک ، تاقالم  مه  اب  نوچ  و  دـننک ، یم 

.دمآ نم  رس  رب  دوب 

حلـص هک  درذـگب  زور  هس  و  دـننک ، يرود  مه  زا  هک  ناملـسم  ود  ره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
دیوگب نخـس  يرگید  اب  رتدوز  کی  ره  سپ  دوش ، یم  فرطرب  ینامیا  یتسود  ناشیا  نایم  رد  دـنور و  یم  رد  هب  مالـسا  زا  دـننکن ،

.تفر دهاوخ  تشهب  هب  رتدوز  تمایق  رد 

ناشیا لاوحا  زا  یلیلق  ناملاظ و  ترشاعم ؛ بادآ  : مهد لصف 

لوا تمسق 

ار دوخ  ياـه  ندرگ  هعیـش ! هورگ  يا  دومرف : دوخ  نایعیـش  هب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
ادخ زا  دشاب  لداع  رگا  سپ  دوخ ، هاشداپ  تعاطا  كرت  هب  دینکم  لیلذ 
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هاشداپ حالص  رد  امش  حالـص  هک  دروآ  حالـصا  هب  ار  وا  هک  دیبلطب  ادخ  زا  دشاب  راکمتـس  ملاظ و  رگا  درادب ، یقاب  ار  وا  هک  دیبلطب 
دیهاوخم وا  يارب  زا  و  دیهاوخ ، یم  دوخ  يارب  زا  هچنآ  دـیهاوخب  وا  يارب  زا  و  تسا ، نابرهم  ردـپ  هلزنم  هب  لداع  هاشداپ  تسا ، امش 

.دیهاوخ یمن  دوخ  يارب  زا  هچنآ 

رب ار  دوخ  هاشداپ  دنک  يرای  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب 
.وا هب  ندرک  یکین 

باوث رازآ  نآ  رب  ار  وا  ادخ  دـبایب ، يرازآ  وا  زا  دوش و  یملاظ  هاشداپ  ضرعتم  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دنکن يزور  ار  وا  ربص  دهدن و 

يارب دنک ، ّللذت  یگتسکش و  وا  دزن  ار و  یملاظ  هاشداپ  دنک  حدم  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
[. هیآ 113 دوه /  « ] ُراّنلا ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  َیِلا  اُونَکْرَت  الَو  : » دـیامرف یم  یلاعت  قح  هک  اریز  مّنهج ، رد  دـشاب  وا  نیرق  اـیند ، عمط 

یملاظ دنک  ییامنهار  هکره  دومرف : .شتآ و  ار  امش  دنک  یم  سم  سپ  دننک ، یم  ملظ  هک  اه  نآ  يوس  هب  دینکم  لیم  لد  هب  ینعی ،
، تموصخ نآ  رد  دـیامن  وا  يرای  ای  دـنک ، تموصخ  یملاظ  بناج  زا  هکره  و  دـشاب ، نوعرف  ریزو  ناـماه ، اـب  مّنهج  رد  ملظ ، رب  ار 

هاشداپ دزن  هتفرگ ، تسد  رد  هنایزات  هکره  .مّنهج و  شتآ  ادخ و  تنعل  هب  ار  وت  داب  تراشب  دـیوگب : دـیآ  وا  دزن  توملا  کلم  نوچ 
دـشاب و عرذ  داتفه  نآ  يازارد  هک  مّنهج  شتآ  زا  دـنادرگ  ییاهدژا  تمایق  رد  ار  هنایزات  نآ  یلاعت  قح  دتـسیاب ، يرباج  مکاـح  اـی 

.ناقساف هرفس  رس  رب  ندش  رضاح  زا  دومرف  یهن  .مّنهج و  رد  وا  رب  ار  نآ  دنادرگ  طلسم 

، ناـشیا حالـص  يارب  ار  ناـحلاص  راد  تسود  مالـسلا : هیلع  نسح  ماـما  هب  دومرف  تیـصو  توف  تقو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
.شاب ناشیا  نمشد  لد ، رد  ناقساف و  اب  رهاظ  هب  نک  ارادم 

.دنک تیـصعم  ار  ادـخ  هک  تسا  هتـشاد  تسود  ار ، ناملاظ  ياقب  دراد  تسود  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.تسا هدرک  ینمشد  ادخ  اب  دنک ، تیصعم  ار  ادخ  هک  دراد  تسود  هکره 

امش لضف  هک  شملظ  رب  ار  ملاظ  دینکن  يرای  هک ، تفگ  یم  لیئارـسا  ینب  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دوش یم  لطاب 

دنایور یم  لد  رد  ار  قاـفن  و  دـنک ، یم  دـساف  ار  لد  هک  تسا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
راکـش یپ  زا  نتفر و  هاشداپ  هناـخ  رد  هب  و  نتفگ ، شحف  اـه و  یگدـنناوخ  اـهزاس و  ندینـش  دـنایور : یم  ار  تخرد  بآ ، هچناـنچ 

.نتفر
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نید دیهد  توق  و  تامرحم ، زا  يراکزیهرپ  هب  ار  دوخ  نید  دینک  ظفح  دیراد و  هاگن  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
عوضخ و هک  ینمؤم  ره  دـینادب  .ناـهاشداپ  زا  جـیاوح  ندرک  بلط  زا  ادـخ  هب  ندـش  ینغتـسم  ناـفلاخم و  زا  ندرک  هیقت  هب  ار  دوخ 

ادخ تسا ، وا  تسد  رد  هک  ییایند  نآ  بلط  يارب  زا  شنید  رد  دشاب  وا  فلاخم  هک  یسک  ای  یتنطلـس  بحاص  دزن  دنک  یگتـسکش 
نآ زا  ار  تکرب  ادـخ  دـیایب ، شتـسد  هب  وا  ياـیند  زا  يزیچ  رگا  و  دراذـگب ، دوـخ  هب  ار  وا  ار و  وا  دراد  نمـشد  دـنک ، ماـنمگ  ار  وا 

.ندرک دازآ  هدنب  ای  هرمع  ای  جح  رد  دنک  جرخ  رگا  دهدن  باوث  ار  وا  و  درادرب ،

ادن یلاعت  قح  بناج  زا  يدانم  دوش ، تمایق  زور  نوچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
دم ای  دنا  هتسب  ناشیا  يارب  هسیک  رـس  ای  دنا ، هتـشاذگ  هقیل  ار  ناشیا  تاود  هک  نانآ  ناشیا و  ناراکددم  ناملاظ و  دنیاجک  هک ، دنک 

.دننک روشحم  ناملاظ  اب  مه  ار  اه  نآ  دنا ؟ هداد  ناشیا  هب  یملق 

شلام يا  هدنب  چیه  .دوش  یم  رود  ادخ  زا  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  کیدزن  یهاشداپ  هب  يا  هدنب  چیه  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
یم رتشیب  وا  نیطایش  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  رتشیب  شعابتا  يا  هدنب  چیه  دوش و  یم  رتراوشد  شباسح  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  دایز 

، اه نآ  هب  امش  نیرت  کیدزن  هک  دنـشاب ، یم  ناهاشداپ  اب  هک  اه  نآ  ناهاشداپ و  هناخ  رد  زا  دینک  زارتحا  هک  راهنیز  : دومرف .دنوش و 
.دنادرگ ناریح  ار  وا  درادرب ، وا  زا  ار  يراکزیهرپ  ادخ  دنک ، رایتخا  ادخ  رب  ار  هاشداپ  هکره  و  ادخ ، زا  دنیامش  نیرترود 

وا رب  دنادرگ  طلسم  ادخ  وا ، ملظ  رد  ار  یملاظ  دراد  روذعم  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دهدن باوث  دنک  یم  هک  متس  نآ  رب  ار  وا  ادخ  و  دوشن ، باجتسم  شیاعد  دنک  اعد  رگا  سپ  دنک ، وا  رب  ملظ  هک  ار  یسک 

نآ زا  تسد  ات  دشاب ، كانمـشخ  وا  رب  یلاعت  قح  هتـسویپ  یمولظم ، رب  ار  یملاظ  دهد  يرای  هکره  دومرف : رگید  حیحـص  ثیدح  رد 
.درادرب يرای 

یحلاص هدنب  تعافـش  هب  ار  ینمؤم  تجاح  هک  دوب  یملاظ  هاشداپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
ار اهرازاب  ياهرد  دـندش ، عمج  هاشداپ  نآ  هزاـنج  رب  یگمه  دـندرم و  زور  کـی  رد  ود  ره  حـلاص  درم  نآ  هاـشداپ و  سپ  .دروآرب 

هیلع یسوم  ترضح  سپ  .دندروخ  ار  شیور  نیمز  ياه  مرک  ات  دنام  دوخ  هناخ  رد  حلاص  درم  نآ  زور ، هس  ات  وا  ندرم  يارب  دنتسب 
اب هک  دوب  وت  نمشد  نآ  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  هدهاشم  لاح  نآ  هب  ار  حلاص  درم  نآ  هدرم  زور  هس  زا  دعب  مالسلا 
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نیا یـسوم ! ای  وا : هب  داتـسرف  یحو  یلاـعت  قح  .تسا  هدـنام  لاـح  نیا  هب  تسوت و  تسود  نیا  و  دنتـشادرب ، ار  وا  مارکا  زازعا و  نآ 
ياـه مرک  و  نمؤـم ، نیا  تجاـح  ندروآرب  يارب  مداد  تاـفاکم  ار  وا  .دروآرب  ار  نآ  درک ، لاؤـس  یتجاـح  راـّبج  نآ  زا  نم  تسود 

.درک راّبج  نآ  زا  هک  یلاؤس  يارب  مدرک  ّطلسم  نمؤم  نیا  يور  رب  ار  نیمز 

مدرم هک  ییاهراک  رد  دـییامرف  یم  هچ  هک ، درک  ضرع  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  هب  يرفعج  نامیلـس  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
ناشیا جیاوح  رد  یعس  ندرک و  ناشیا  يرای  ناشیا و  لامعا  رد  ندش  لخاد  دومرف : ترضح  ناهاشداپ ؟ بناج  زا  دنوش  یم  لفکتم 

.تسا هریبک  هانگ  ندرک ، ناشیا  يوس  هب  رظن  ًادمع  و  تسا ، رفک  لداعم  ندومن ،

شنید ثلث  ود  وا ، يرگناوت  يارب  دـنک  یگتـسکش  وا  دزن  هب  يرگناوت و  دزن  دورب  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دور یم 

و دنکب ، يراکزیهرپ  هب  رما  ار  وا  یملاظ و  هاشداپ  يوس  هب  دورب  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دشاب هدوب  سنا  نج و  باوث  لثم  ار  وا  دیوگب ، تحیصن  دنپ و 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  نم  اب  هیما ، ینب  ناگدنـسیون  زا  متـشاد  یتسود  نم  تفگ : هک  تسا  لوقنم  هزمح  نب  یلع  زا 
مدرم هک  دوب  نیا  هن  رگا  دومرف : ترـضح  .مدیناسر  مه  هب  رایـسب  لام  مدرک و  یم  راک  هیما  ینب  ناوید  رد  نم  هک  درک  ضرع  دمآ ،

یم رـضاح  ناشیا  دزن  و  دـننک ، یم  گنج  ناـشیا  يارب  زا  دـننک ، یم  عمج  ناـشیا  يارب  تمینغ  و  دـننک ، یم  تباـتک  هیما  ینب  يارب 
یهاوخ میوگب  رگا  دومرف : ترـضح  تسه ؟ يا  هراـچ  ارم  اـیآ  تفگ : صخـش  نآ  .دـندرک  یمن  بصغ  ار  اـم  قح  هنیآ  ره  دـنوش ،

یمن هچنآ  و  هد ، سپ  یـسانش  یم  ار  شبحاـص  هـچنآ  ناـشیا ، ناوـید  رد  يا  هدرک  بـسک  هـچره  دوـمرف : .مـنک  یم  تـفگ : درک ؟
: تفگ سپ  .دـنکفا  ریز  رد  رـس  یتعاـس  صخـش  نآ  .وت  يارب  موش  یم  تشهب  نماـض  نم  ینک  نینچ  رگا  و  نک ، قدـصت  یـسانش 

هدیـشوپ هک  ییاه  هماج  نآ  یتح  داد ، ار  دوخ  لام  مامت  دـمآ و  هفوک  هب  اـم  اـب  ناوج  نآ  تفگ : هزمح  یبا  نب  یلع  .منک  یم  نینچ 
، دش رامیب  یهام  دـنچ  زا  دـعب  .میداتـسرف  وا  يارب  یجرخ  میدـیرخ و  وا  يارب  اه  هماج  میدرک و  عمج  یلام  دوخ  نایم  رد  ام  و  دوب ،

افو دوخ  ینماض  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ : دوشگ و  مشچ  سپ  دوب ، ندـنک  ناج  لاـح  رد  متفر  شندـید  هب  نم  نوچ 
داـتفا نم  رب  ترـضح  نآ  رظن  نوـچ  متفر  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  رگید  لاـس  رد  و  میدرک ، نفد  ار  وا  .درم  تـفگ و  ار  نـیا  .درک 

.میدرک افو  دوخ  ینماض  هب  وت  قیفر  يارب  هک  هَّللاو  دومرف :
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یم هک ، درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  تسا : لوقنم  دوب ، هعیـش  دوب و  افلخ  هدنـسیون  هک  دـیزم  نب  لضفم  زا 
: دـیامرف یم  یلاـعت  قح  هدـب ، نایعیـش  هب  یناـسر  یم  مه  هب  هچنآ  دومرف : ترـضح  .منک  یم  اـفلخ  نیا  دزن  نم  هک  یتامدـخ  دـیناد 

.درب یم  ار  تائیس  ناهانگ و  تانسح ،

هب تسا  بوخ  وت  زیچ  همه  دومرف : ترضح  دمآ ، مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  تمدخ  هب  رادرتش  ناوفص  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
ما هدادـن  هیارک  وا  هب  ار  دوخ  رتش  نم  هک  هَّللا  و  تفگ : ناوفـص  .یهد  یم  هیارک  دیـشرلا  نوراـه  هب  ار  دوخ  ياـهرتش  هک  نآ  زا  ریغ 

ار دوخ  نامالغ  نارکون و  مور ، یمن  وا  اب  دوخ  نم  .مداد  هیارک  وا  هب  هکم  هار  يارب  زا  نکیل  و  يوهل ، ای  يراکـش  ای  يدب  راک  يارب 
ناشیا یگدنز  هکره  دومرف : .یلب  تفگ : دنهدب ؟ ار  وت  هیارک  هک  دنشاب  هدنز  ردق  نآ  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : ترـضح  .متـسرف  یم 

.تسا مّنهج  لها  زا  تسا  ناشیا  زا  هکره  .تسا  ناشیا  زا  دهاوخ ، ار 

مود تمسق 

دییامرف یم  هچ  هک  دیسرپ  مالـسلا  امهیلع  قداص  ترـضح  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  مسقلا  نب  رافغلادبع  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
رـسپ میهاربا  دزن  هب  ارم  مور و  یم  ماـش  هب  هک  تسا  رایـسب  تفگ : .وت  يارب  مناد  یمن  بوخ  دوـمرف : هاـشداپ ؟ دزن  هب  نتفر  باـب  رد 

موس گرم ، یـشومارف  مود  ایند ، تبحم  لّوا  دوش ؛ یم  دب  زیچ  هس  ثعاب  ماکح ، هاش و  دزن  هب  نتفر  دومرف : ترـضح  .دنرب  یم  دیلو 
يارب اجنآ  هب  مور  یم  تراجت  هب  مراب و  لاـیع  درم  نم  هَّللا ! لوسر  نباـی  تفگ : .تسا  هدرک  يزور  ار  وت  ادـخ  هچنآ  ندوبن  یـضار 

.دومرف نیا  زیوجت  ترضح  .تعفنم 

.دوب دهاوخ  وا  ناتسود  زا  دنک ، وا  تناعا  یملاظ و  هاشداپ  مکح  هب  دشاب  یضار  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

، تسا تما  مامت  حالص  بجوم  ناشیا  حالص  هک  نم  تما  زا  دنفنص  ود  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.ناهاشداپ ناهیقف و  تما : داسف  بجوم  ناشیا  داسف 

؛ سک هس  رگم  تما ، نیا  زا  دـشاب  هتـشاد  ام  تماـما  هب  داـقتعا  هکره  يارب  مراد  تاـجن  دـیما  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
دنـسک هس  دومرف : .دنک  قسف  هینالع  هک  یـسک  و  دنک ، تعدب  نید  رد  هک  یـسک  و  دوخ ، تیعر  رب  دنک  ملظ  هک  ییالیتسا  بحاص 

.هاوخ ضرق  هاشداپ و  ردپ ، دوش ؛ یم  رادقم  یب  لیلذ و  دنک  هعزانم  ناشیا  اب  هکره  هک 

.دنناهاشداپ سک ، همه  زا  رت  تسود  مک  رتافو و  یب  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
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هدرپ دیاشگب ، ار  دوخ  هناخ  ِرد  دنک و  تلادع  دـنک و  رایتخا  مدرم  تموکح  هکره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  نسح  ثیدـح  رد 
لّدبم ینمیا  هب  تمایق  رد  ار  وا  سرت  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  دسرب ، مدرم  همه  لاوحا  هب  دشاب ، هتـشاد  وا  هب  هار  سک  همه  هک  درادرب 

.دنک تشهب  لخاد  ار  وا  دنادرگ ،

یلداع ریزو  وا  يارب  دنادرگ ، یم  ّطلـسم  ناشیا  رب  ینابرهم  هاشداپ  دهاوخ ، ار  یتیعر  ریخ  یلاعت  قح  نوچ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دنادرگ یم  رسیم 

هب هک  يراگدرورپ  منم  دیامرف : یم  نایملاع  دنوادخ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
لد دننکب ، نم  تعاط  هک  یهورگ  ره  سپ  تسا ، نم  تسد  هب  ناشیا  ياه  لد  ار و  ناهاشداپ  ما  هدـیرفآ  .تسین  يدـنوادخ  نم  زج 
یم بضغ  ناـشیا  رب  ناـهاشداپ  ياـه  لد  دـننکب ، نم  تیـصعم  هک  یهورگ  ره  منادرگ ، یم  تـمحر  ناـشیا  رب  ار  ناـهاشداپ  ياـه 

نابرهم امـش  رب  ار  ناشیا  ياه  لد  ات  نم  يوس  هب  دـینک  هبوت  ناـهاشداپ و  نداد  مانـشد  هب  ار  دوخ  دـینادرگم  لوغـشم  سپ  .منادرگ 
.منادرگب

یمن تشهب  لخاد  هک  مروخ  یم  دنگوس  دوخ  يراوگرزب  هب  : دومرف دومن ، قلخ  ار  تشهب  یلاعت  قح  نوچ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
ار نایچاقمت  ار و  اهربق  ناگدنفاکـش  ار و  ناملاظ  نایکبوچ  ار و  تیود  ار و  نانیچ  نخـس  دروخ ، بارـش  هشیمه  هک  ار  یـسک  منک 

.دشاب لئاق  ربج  هب  هک  یسک  ار و  محر  هدننک  عطق  دنریگ و  یم  مدرم  زا  روشع  هک 

ره يازا  هب  مّنهج  رانک  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دبای ، الیتسا  ناشیا  رب  دوش ، یتعامج  هدرک  رـس  قح  ان  هب  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
هدرک لمع  ناشیا  نایم  رد  ادخ  رما  هب  رگا  سپ  دشاب ، هتـسب  شندرگ  رد  شیاه  تسد  دوش  روشحم  نوچ  درادـب ، لاس  رازه  يزور 

.دزادنا مّنهج  هب  ار  وا  دشاب ، هدرک  ناشیا  رب  ملظ  رگا  دنک ، اهر  ار  وا  ادخ  دشاب ،

وا ادخ  دزادرپن ، ناشیا  لاوحا  هب  دراذگ و  عیاض  ار  ناشیا  دوش و  ناناملسم  یلاو  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
.دریگ زاب  وا  زا  ار  دوخ  تمحر  دراذگب ، عیاض  ار 

قح دـننک ، ضرع  وا  هب  ار  دوخ  ياـهراک  هک  نآ  زا  دزاـس  عونمم  ار  مدرم  هک  یلاو  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
هک تسا ، هدرک  يدزد  تمینغ  زا  هک  تـسا  ناـنچ  دریگب  هیدـه  مـسر  هـب  يزیچ  رگا  و  درواـین ، رب  ار  وا  تجاـح  تماـیق  رد  یلاـعت 

.دشاب هدروآ  كرش  ادخ  هب  هک  تسا  نانچ  دریگب  هوشر  رگا  .تساه و  يدزد  نیرتدب 
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رد هک  ناربـمغیپ  زا  يربـمغیپ  يوس  هب  دومرف  یحو  یلاـعت  قح  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  ثیدـح  رد  و 
ناشیا ياه  لام  يزیرب و  ار  مدرم  نوخ  هک  ما  هدرکن  هاشداپ  ار  وت  نم  هک  وگب  هاشداپ  نآ  هب  ورب و  هک  دوب  يراـبج  هاـشداپ  تکلمم 

اه متـس  تساوخزاب  كرت  نم  هک  یتسرد  هب  يریگزاب ، نم  زا  ار  نامولظم  ياهادـص  هک  ما  هدرک  هاشداپ  ار  وت  نیا  يارب  يریگب ، ار 
.دنشاب رفاک  دنچ  ره  منک ، یمن  دوش  ناشیا  رب  هک 

هک تسه  يا  يداو  هوک  نآ  رد  و  دنیوگ ، یم  ادعس  ار  نآ  هک  تسه  یهوک  مّنهج  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
زا مّنهج  لها  دنزادنا  یمرب  ار  هاچ  نآ  هدرپ  هک  هاگره  دنیوگ ، بهبه  ار  نآ  هک  تسه  یهاچ  يداو  نآ  رد  دنیوگ ، یم  رقس  ار  نآ 

.تسا نارابج  ياج  هاچ  نآ  دنیآ و  یم  دایرف  هب  نآ  یمرگ 

تسه یتعامج  ناهاشداپ  رد  ار  ادخ  دومرف : مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  حون ، نب  لیعمسا  نب  دّمحم  زا  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ار اه  متس  اهررض و  شناتسود  زا  ناشیا  ببس  هب  هک  تسا  هداد  اهرهش  رب  الیتسا  ار  ناشیا  دومرف ، اطع  ناشیا  هب  ار  قح  نید  ادخ  هک 
ناجاتحم و دـنرب ، یم  هانپ  ناشیا  هب  دـب  ياه  لاـح  رد  ناـنمؤم  و  ار ، ناناملـسم  روما  دروآ  حالـصا  هب  ناـشیا  تکرب  هب  دـنک و  عفد 

دنناشیا ناملاظ  تکلمم  رد  دـنک ، یم  لدـبم  ینمیا  هب  ار  ناـنمؤم  سرت  ادـخ  ناـشیا  هب  و  دـنوش ، یم  لـسوتم  ناـشیا  هب  اـم  ناـیعیش 
یم ینشور  اه  هراتس  هچنانچ  ار  نامسآ  لها  دهد  یم  ینشور  ناشیا  رون  و  نیمز ، رد  ادخ  نانیما  دنناشیا  و  یتسار ، قح و  هب  نانمؤم 

زا هک  یهاوخ  رگا  دنا  هدـش  قلخ  تشهب  يارب  ناشیا  دـنک ، یم  نشور  ار  رـشحم  هصرع  ناشیا  رون  تمایق  رد  ار و  نیمز  لها  دـنهد 
.ار ام  نایعیش  زا  نانمؤم  نادرگ  داش  یشاب ، ناشیا 

هکره تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دنادرگ تباث  طارص  رب  تمایق  رد  ار  شیاهاپ  یلاعت  قح  دناسر ، وا  هب  ار  دوخ  تجاح  دناوتن  هک  یسک  تجاح  یهاشداپ  هب  دناسرب 

فاقوا يدصتم  هک  تسه  یـصخش  هک  رمالا ، بحاص  ترـضح  تمدـخ  هب  تشون  هضیرع  يرَیمِح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
ماعط رگا  موش ، یم  دراو  وا  هِد  رد  یهاگ  نم  دنک ، یم  فرص  دریگ و  یم  اورپ  یب  و  ار ، اه  نآ  رد  فرـصت  دناد  یم  لالح  تسا و 

یشاعم یلام و  درم  نیا  رگا  دنتشون : باوج  رد  ترضح  .دتسرف  یم  نم  يارب  مه  هیده  یهاگ  دنک ، یم  توادع  نم  اب  مروخن  ار  وا 
هب
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، درادـن يزیچ  مارح  لاـم  نآ  ریغ  هب  رگا  و  نک ، لوبق  ار  شناـسحا  روـخب و  ار  شماـعط  دراد ، فـقو  زا  تسوا  تسد  رد  هچنآ  ریغ 
.نکم لوبق  ار  شلام  روخم و  ار  شماعط 

نیرفن راکوکین و  دنزرف  يارب  ردپ  ياعد  دوش : یمن  در  ادخ  هاگرد  زا  هک  تساعد  هس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
يارب نمؤم  ياعد  دـشکب ، وا  يارب  ملاظ  زا  ماقتنا  هک  یـسک  يارب  مولظم  ياعد  ملاظ و  رب  مولظم  نیرفن  و  رادرکدـب ، نادـنزرف  رب  وا 

اب دـنکن  وا  تناعا  هک  یـسک  رب  نمؤم  نیرفن  و  دـنک ، تناعا  دوخ  لاـم  هب  ار  وا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یتسود  يارب  زا  هک  ینمؤم 
.وا هب  نمؤم  نآ  جایتحا  تردق و 

یملاظ رب  تسا ، دیدش  تخـس و  نم  بضغ  هک ، دیامرف  یم  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دباین نم  زج  هب  يروای  هک  یسک  رب  دنک ، ملظ  هک 

.دشاب وا  دزن  یسک  زا  هملظم  هک  ار  یسک  ياعد  منک  یمن  باجتسم  نم  هک  دیامرف  یم  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

هانگ رد  هس  ره  دشاب ، ملظ  نآ  هب  یضار  هک  یسک  ملظ و  رب  وا  هدننک  يرای  هدننک و  ملظ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دنکیرش

هب تبسن  ار  ملظ  نآ  لثم  هک  ار  یسک  دزیگنارب  یلاعت  قح  دنکب ، یسک  رب  یملظ  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
.دنکب وا  ِنادنزرف  نادنزرف  ای  وا  نادنزرف  ای  وا 

شقرع زا  هک  نآ  ات  درادـب  اپرب  لاس  دـصناپ  ار  وا  تمایق  رد  یلاـعت  قح  دـنک ، سبح  ار  ینمؤم  قح  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
شنزرـس ار  وا  زور  لهچ  سپ  تسا ، هدرک  سبح  ار  ادخ  قح  هک  یملاظ  تسا  نیا  هک ، دنک  ادن  يدانم  و  دوش ، يراج  اه  هناخدور 

تسا نآ  اهداهج  نیرتهب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  .دنرب و  مّنهج  هب  ار  وا  هک  دیامرفب  سپ  دننک ،
.دشاب هتشادن  رطاخ  رد  یسک  رب  ملظ  دنک ، حبص  یسک  نوچ  هک 

نافلاخم نارفاک و  اب  ترشاعم  بادآ  : مهدزای لصف 

لها نارفاک  اب  ار  نمؤم  تسین ، راوازس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد 
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.دنکب ناشیا  اب  یتسود  ای  دراپسب ، ناشیا  هب  يزیچ  ای  دنرخب ، يزیچ  شیارب  هک  دهدب ، ناشیا  هب  یتناما  ای  تکارش  هّمذ 

رد وا  اب  ای  دروخب ، يزیچ  هساک  کی  رد  ربگ  اب  هک  دیابن  ناملسم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا  رگید  حیحـص  ثیدح  رد 
.دنک تبحاصم  وا  اب  ای  دنیشنب ، شرف  کی 

وت ياعد  هک  ینک ، اعد  ار  وا  ینک و  مالس  وا  رب  هک  تسین  یکاب  اسرت ، بیبط  هب  يوش  جاتحم  رگا  دومرف : رگید  حیحـص  ثیدح  رد 
.دناسر یمن  وا  هب  یعفن 

، دننک مالس  امش  رب  ناشیا  نوچ  و  مالـس ، هب  ار  باتک  لها  دینکم  ادتبا  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دیوش رطضم  هب  هک  نآ  رگم  دیربم ، مان  تینک  هب  ار  ناشیا  دینکم و  هحفاصم  ناشیا  اب  ناشیا  باوج  رد  و  دییوگب ، مکیلع » »

یم مدرم  مور ، یم  نارفاـک  دـالب  هب  نم  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  یـصخش  تسا : لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
رد وت  رون  دش و  یهاوخ  روشحم  اهنت  يریمب  اجنآ  رگا  : دومرف ترـضح  .دش  یهاوخ  روشحم  اه  نآ  اب  يریمب  اجنآ  رگا  هک ، دـنیوگ 

.دوب دهاوخ  وت  يور  شیپ  رد  تمایق 

« َكاینُد ِیف  ُهَّللا  َكَراب   » دییوگب دومرف : مینکب ؟ هنوگچ  نایاسرت  نادوهج و  يارب  زا  اعد  دندیسرپ : ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
.وت يایند  رد  وت  يارب  زا  ادخ  دهد  تکرب  ینعی ؛

.يوشب ار  تسد  دسرب  وا  تسد  هب  تسد  رگا  و  نک ، هحفاصم  هماج  ریز  زا  ینک ، هحفاصم  ناشیا  اب  رگا  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

و لامب ، راوید  هب  ای  كاخ  هب  ار  تسد  ینک  هحفاصم  ناربگ  نایاسرت و  اـی  نادوهج  ینعی  هّمذ  لـها  اـب  رگا  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
راوید هب  ای  كاخ  هب  تسد  هک  تسا  نآ  املع  نایم  روهـشم  .يوشب  ار  تسد  ینک  هحفاصم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نمـشد  اـب  رگا 

.دنشابن رت  کی  چیه  ناشیا  ناملسم و  تسد  هک  تسا  یتروص  رد  ندیلام 

.دیوشب ار  شتسد  دنک  هحفاصم  يربگ  اب  یسک  رگا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد 

: دیوگب دـنیبب  ار  يربگ  ای  اسرت  ای  دوهج  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
نایم ادخ  ًهَْلِبق ؛» ِهَبْعَْکلِابَو  ًاناوِْخا  َنینِموُْملِابَو  ًاماِما  ٍّیلَِعبَو  ًاِّیبَن  ٍدَّمَحُِمبَو  ًاباتِک  ِنآْرُْقلِابَو  ًانید  ِمالْـسِالِاب  َْکیَلَع  ینَلَّضَف  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  »

.دنکن عمج  مّنهج  رد  رفاک  نآ  وا و 
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.دـنک یمن  هیقت  هک  یـسک  درادـن  نامیا  تسا و  نامیا  رپس  هیقت  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.تسا هیقت  رد  نید  (910  ) رشع هن  دومرف :

يارب دروخب  مسق  هیقت  يور  زا  هک  یـسک  و  تسا ، بجاو  ندرک ، نافلاخم  دالب  رد  هیقت  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.تسین هرافک  هانگ و  وا  يارب  دنکب ، دوخ  زا  يررض  عفد  هک  نآ 

.دنک رتشیب  هیقت  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  دومرف : مالسلا  هیلع  یسوم  ماما 

رد امـش  هک  یتسرد  هب  نافلاخم ، زا  ندرک  هیقت  هب  دیراد  ناهنپ  دـینک و  ظفح  ار  نید  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هدـنز ار  یکی  هنیآ  ره  تسه  اه  نآ  مکـش  رد  لسع  هک  دـننادب  ناغرم  رگا  ناگدـنرپ ، نایم  رد  دیلـسع  سگم  تباب  زا  ناینـس  نایم 

.دننک كاله  ار  امش  هنیآ  ره  تسه  امش  هنیس  رد  ام  تبحم  هک  دننادب  ناینس  رگا  دنراذگ ، یمن 

نافلاخم و دالب  رد  هیقت  هک  نادـب  .دـنک  كرت  ار  زامن  هک  تسا  نانچ  دـنک  كرت  ار  هیقت  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما 
ناشیا هک  یتقو  رد  دننک ، راهظا  ار  ناشیا  نید  هکلب  دننکن ، دوخ  نید  راهظا  هک  نآ  هب  دشاب  يررض  میب  هاگره  تسا ، بجاو  ناینس 

یم رتهب  دوخ  یمدآ  .دـنروآ و  لمع  هب  ناشیا  هقیرط  هب  ار ، تادابع  ریاـس  زاـمن و  وضو و  تخاـس  ناوتن  عقاو  یفخم  دنـشاب و  علطم 
هتشاد ررض  ّنظ  یمدآ  هک  يرما  ره  رد  ینس  هعیـش و  دالب  رد  هیقت  .تسا و  مزال  هیقت  تسه و  ررـض  فوخ و  تقو  هچ  رد  هک  دناد 

دیاب .میشک  یم  ار  وت  هن  رگا  شکب و  ار  یـسک  دنیوگ : هک  نآ  لثم  درک  دیاب  یمن  هیقت  نآ ، رد  هک  نوخ  رد  رگم  تسا ، مزال  دشاب 
.دشکن ار  وا  دوش و  هتشک  دوخ  هک 

ناگدنز رب  ناگدرم  قوقح  : مهدزاود لصف 

لوا تمسق 

يدبا و رفس  هک  تسا  شدوخ  صخـش  نآ  دزادرپب ، وا  لاوحا  هب  دیاب  هک  یـسک  لّوا  دوش  رهاظ  توم  راثآ  یـسک  رب  نوچ  هک  نادب 
هب فارتعا  هانگ و  هب  رارقا  تسا  رورض  ار  وا  هک  يزیچ  لّوا  سپ  دیاب ، یم  يا  هشوت  ار  وا  رفـس  نآ  روخ  رد  دراد و  شیپ  رد  ترخآ 
وا هتشذگ  ناهانگ  زا  هک  ندرک  يدزیا  سدقم  بانج  هب  يراز  عّرـضت و  تسا ، ندرک  لماک  هبوت  اه و  هتـشذگ  زا  تمادن  ریـصقت و 

سپ دراذگن ، نارگید  دوخ و  هب  ار  وا  دراد  شیپ  رد  هک  یلاوها  لاوحا و  درذگرد ،
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شتسد زا  رایتخا  ندرم  زا  دعب  هک  دراذگن ، نارگید  هب  دنک و  ادا  دشاب  نآ  همذ  رد  هچنآ  قلخ ، ادخ و  قوقح  دوش و  تیصو  هجوتم 
ار وا  هّمذ  هک  دنوش  عنام  ار  وا  ناثراو  ایصوا و  دننک ، اه  هسوسو  سنا  نج و  نیطایش  ددرگن ، دوخ  لاوما  رد  ترسح  هب  دور و  رد  هب 
وا زا  منکب ، دوخ  لام  رد  مهاوخ  هتـسیاش  لاـمعا  زا  هچنآ  هک  ردـق  نآ  ارم  دـینادرگرب  هک  دـیوگ  .دـشابن  هراـچ  ار  وا  دـنزاس و  يرب 
لاح بسانم  هچنآ  تاریخ و  تاقدصت و  ناشیوخ و  يارب  زا  دوخ  لام  ثلث  ردق  هب  سپ  .دشخبن  دوس  تمادـن  ترـسح و  دنونـشن و 

دشاب هدرک  تبیغ  ار  هکره  دبلطب و  دوخ  نمؤم  ناردارب  زا  همذ  ءاربا  سپ  درادن ، رایتخا  ار  ثلث  زا  هدایز  هک  دنک ، تیصو  دناد  دوخ 
زا دنـشابن  رـضاح  رگا  دـننک و  لالح  ار  وا  هک  دـنک  سامتلا  ناشیا  زا  دنـشاب  رـضاح  رگا  دـشاب  هدـیناسر  وا  هب  يرازآ  ای  یتناـها  اـی 
هب یهلا  سدقم  بانج  رب  لکوت  زا  دعب  ار  دوخ  لایع  لافطا و  روما  سپ  .دنهاوخب  همذ  ءاربا  وا  يارب  هک  دنک ، سامتلا  نمؤم  ناردارب 

هیعدا و راکذا و  قح و  دیاقع  نیتداهش و  زا  دنک ، ایهم  ار  دوخ  نفک  سپ  دیامن ، نییعت  دوخ  ریغص  دالوا  يارب  یصو  دراذگب ، ینیما 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  هب  درادـن ، ار  اـه  نآ  رکذ  شیاـجنگ  هلاـسر  نیا  و  تسا ، روکذـم  روطـسم  بیکرت  رد  هچنآ  تاـیآ 

هک دیاب  یم  نمؤم  هن  رگا  دـشاب و  هدرکن  ایهم  ار  نفک  دـشاب و  هدـش  لفاغ  رتشیپ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنـسیونب و  هک  دـیامرفب 
رد دشاب  وا  اب  شنفک  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هچنانچ  دشاب ، رـضاح  وا  دزن  دـشاب و  ایهم  شنفک  هشیمه 

دنزرف و نز و  رکف  رد  رگید  نآ  زا  دعب  هک  دیاب  .دبای و  باوث  نفک ، نآ  هب  دـنک  رظن  هک  هاگ  دنـسیونن و  نالفاغ  زا  ار  وا  شا ، هناخ 
قح فطل  ریغ  هب  دیآ ، یمن  وا  راک  هب  یناف  روما  نیا  هک  دنک  رکفت  دشاب ، وا  دای  هب  دوش و  يدزیا  سدقم  بانج  هجوتم  دـشابن ، لام 
وا ناگدنامزاب  روما  دـنک  یلاعت  قح  رب  لکوت  نوچ  هک  دـنادب  .دـسر  یمن  وا  دایرف  هب  يزیچ  ترخآ  ایند و  رد  راگدرورپ  تمحر  و 

، دـیناسر دـناوت  یمن  ناـشیا  هب  یعفن  یهلا  تیـشم  نود  هب  دـنام  یقاـب  دوخ  رگا  هک  دـنادب  تفاـی ، دـهاوخ  تروص  هوجو  نسحا  هب 
نآ رد  هک  دـیاب  تسا و  رت  نابرهم  ناشیا  هب  وا  زا  تسا  هدـیرفآ  ار  ناشیا  هک  يدـنوادخ  نآ  درک ، دـناوت  یمن  عفد  ناشیا  زا  يررض 

تارضح ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تعافش  زا  دشاب ، راودیما  رایـسب  یهلا  تمحر  زا  دشاب و  دیما  اجر و  ماقم  رد  لاح 
یم رـضاح  تقو  نآ  رد  یگمه  هک  دنادب  دشاب ، ناشیا  فیرـش  مودق  رظتنم  دشاب ، هتـشاد  میظع  دیما  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 

.دننک یم  اه  شرافس  ار  توملا  کلم  دنهد ، یم  اه  تراشب  ار  دوخ  نایعیش  دنوش ،
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تورم لقع و  ناصقن  تمالع  دنکن  وکین  تیصو  گرم  تقو  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
سپ دـنوش  عمج  وا  دزن  مدرم  دوش  وا  تاـفو  کـیدزن  نوچ  هک  دومرف  و  دـنک ؟ تیـصو  هنوگچ  هَّللا ! لوـسر  نب  اـی  دـنتفگ : .تسوا 

َكَدْحَو ال َْتنَا  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  یِّنِا  َْکَیِلا  ُدَهْعَا  یِّنِا  ُمیحِّرلا  ُنمْحَّرلا  ِهَداهَّشلا  ِْبیَْغلا  ِملاع  ِضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  َرِطاف  َّمُهَّللَا  : » دیوگب
َّنَاَو ِرُوبُقلا  ِیف  ْنَم  ُثَْعبَت  َکَّنَاَو  اـهیف  َْبیَر  ـال  ٌهَِیتآ  َهَعاّـسلا  َّنَاَو  َکـُلوُسَرَو  َكُدـْبَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َّنَاَو  َکـَل  َکـیرَش 

َنیّدلا َّنَاَو  ُّقَح  َناْمیالا  َّنأَو  ٌّقَح  َراّنلا  َّنَاَو  ٌّقَح  ِحاکِّنلا  ِبَرْشَْملاَو و  ِلَکْأَْملا  ِمیعَّنلا  َنِم  اهیف  ُهَّللا  َدَعَو  امَو  ٌّقَح  َهَّنَْجلا  َّنَاَو  ٌّقَح  َباسِْحلا 
َْکَیِلا ُدَـهْعَا  یِّنِاو  ُنِیبُْملا  ُّقَحلا  ُهَّللا  َْتنَا  َّکناَو  َْتلَْزنَا  امک  َنآرُقلا  َّناو  َْتُلق  امک  َمْوَْقلا  َّنَاو  َتْعَرَـش  امَک  مالْـسِالا  َّنَاَو  َْتفَـصَو  امَک 

ِْتَیب َلْهَا  َّنَاَو  ًاباتِک  ِنآرُقلِابَو  ًاماِما  ٍِّیلَِعبَو  ًاَِّیبَن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصٍدَّمحُِمبَو  ًانید  ِمالْسِْالِابَو  ًّابَر  َِکب  ُتیِـضَر  یِّنِا  اْینّدلا  ِراّدلا  ِیف 
یِّیلَو َْتنَاَو  یب  ُلِْزنَت  ِیتَّلا  ِرُومُالا  َْدنِع  ِیتَّدُعَو  ِیَتبْرُک  َْدنِع  ِیئاجَرَو  یتَّدِش  َدـْنِع  یتَِقث  َْتنَا  َّمُهَّللَا  یتَِّمئَا  مالـسلا » مهیلع  هیلع و   » َکِِّیبَن

یل ْلَـعْجاَو  یتَـشْحَو  يْربَـق  یف  ِْسنآَو  ًادـَبَا  ٍْنیَع  َهَفْرَط  یـسْفَن  یِلا  ِیْنلِکَت  ـالَو  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ِیئاـبآ  ُهِلاَو  یِهِلاَو  ِیتَـمِْعن  یف 
هک يزور  زا  تسا  ّتیم  نامیپ  دهع و  نیا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  سپ  ًارُوْشنَم » َكاْقلَا  َمْوَی  ًادْهَع  َكَْدنِع 

ثیدح نیا  لقن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ  .یناملـسم  ره  رب  تسا  بجاو  مزال و  تیـصو  و  دنک ، تیـصو  دهاوخ  یم 
« ًادْهَع ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَـخَّتا  ِنَم  ّاِلا  َهَعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال  : » دـیامرف یم  یلاعت  قح  هک  تسه  میرم  هروس  رد  نخـس  نیا  قیدـصت  دومرف :

نآ نیا  يدهع و  هدنشخب ، راگدرورپ  دزن  دشاب  هتفرگ  هک  یـسک  رگم  دنتـسین ، تعافـش  کلام  تمایق  رد  ینعی  هیآ 87 ، .] میرم /  ]
.تسا دهع 

دوخ و تیب  لها  دای  هب  ریگ و  دای  وت  ار  تیصو  نیا  : دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
، دنک رضاح  ار  نانمؤم  زا  یعمج  دشاب  هدرکن  تسرد  رتشیپ  ار  دوخ  هفیحص  رگا  .دومن  نم  میلعت  لیئربج  هچنانچ  هدب ، دوخ  نایعیش 
َُهل َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب  : » دـیوگبوحن نیا  هب  دریگب ، هاوگ  ار  ناشیا  دوخ ، تاداقتعا  رب 

سپ رُوبُقلا ؛» ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَاَو  اـهیف  َْبیَر  ـال  ٌهَِیتآ  َهَعاّـسلا  َّنَاَو  ٌّقَـح  َهَّنَْجلا  َّنَاَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُُهلوُـسَرَو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَاَو 
نب ُنالُف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِیف  ْمُهاخَا  َّنَا  ِباتِْکلا  اَذه  یف  َنوَّمَـسُْملا  ُدوُهُّشلا  َدِهَـش  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ،» يذغاک ای  هچراپ  رب  دسیونب 
َّنَاَو َُهل  َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنأ ال  ُدَهْـشَی  ُهَّنَا  ْمُهَْدنِع  ُِّرقأَو  ْمُهُعِدْوَتْـسَاَو  ْمُهُدَهْـشأ  » دسیونب ار  دوخ  ردـپ  ار و  دوخ  مان  و  ٍنالُف »

ُهُْدبَع ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم 
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ُنَـسَْحلا ُمَُهلَّوَا  َّنأَو  ُهَمئـالا  ِهِدـْلُو  ْنِم  َهَِمئَـالا  َّنَاَو  ُهَماـِماَو  ِهَّللا  ُِّیلَو  ًاـِّیلَع  َّنَاَو  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِلُـسُّرلاَو  ِءاـِیْبنَْالا  ِعیمَِجب  ٌّرِقُم  ُهَّنَاَو  ُُهلوُسَرَو 
ٍدَّمَُحم ُْنب  ُیلعَو  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحمَو  یَسُوم  ُْنب  ُِّیلَعَو  ٍرَفْعَج  ُْنب  یسُومَو  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَجَو  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحمَو  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَعَو  ُْنیَسُْحلاَو 

َّنَاَو ِروبُْقلا  ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَاَو  اهیف  َْبیَر  ٌهَِیتآ ال  َهَعاسلاَو  ُّقَح  َراّنلاَو  ُقَح  َهَّنَْجلا  َّنَاَو  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ُهَّجُْحلا  ُِمئاْقلاَو  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلاَو 
ٍهَُّما یف  ُهَفَلْخَتْـساَو  ِِهلاَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدَْعب  ْنِم  ُهَفِیلَْخلاَو  ِهَّللا  ُِّیلَو  ًاّیلَع  َّنَاَو  ِّقَْحلِاب  َءاج  َُهلوُسَر  ِِهلاَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم 
ُهَّللا یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُءاْنبَا  َْنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلا  اْهیَْنباو  ِِهلاَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َهَمِطاف  َّنَاَو  یلاعَتَو  َكَرابَت  ِهِّبَر  ِْرمَاـِل  ًاـیّدَُوم 

ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  َهَّجُْحلاَو  ًانَسَحَو  ًاِّیلَعَو  ًادَّمَُحمَو  ًاِّیلَعَو  یسُومَو  ًارَفْعَجَو  ًادَّمَُحمَو  ًاِّیلَع  َّنَاَو  ِهَمْحَّرلا  ًاِدئاقَو  يدُْهلا  اَماِماَو  ُهاْطبِسَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع 
ای دـش : دـهاوخ  هتـشون  هفیحـص  نآ  رد  ناشمان  هک  ناهاوگ  هب  دـیوگب  سپ  ِهِدابِع ؛» یلَع  ًهّجُحَو  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیِلا  ًهاـعُدَو  ًهَداـقَو  ًهَمئا 
ای دنیوگب : وا  هب  ناهاوگ  سپ  ِضوَْحلا ؛» ْدنِع  اِهب  ِینوُْقلَت  یّتَح  ْمُکَدـْنِع  َهَداهَّشلا  ِهِذـه  ََّیِلا  اُوِتْبثَا  : » دـیوگب ار  ناشمان  و  نالف ! ای  نالف 

ُهَمْحَرَو َمالَّسلا  َْکیَلَع  ُاَْرقَنَو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ْهَدوُعْوَمَو  َءاخالاَو  َراْرقالاَو  َهَداهَّشلاَو  ُهَّللا  َکُعِدْوَتْـسَن  ! » نالف
.دنراذگب هدیرج  اب  ّتیم  تسار  بناج  زا  ناهاوگ و  رهم  هب  صخش و  نآ  رهم  هب  دننک  رهم  دنچیپب ، ار  هفیحص  سپ  ُُهتاکََربَو ؛» ِهَّللا 

وا زا  دندش ، رـضاح  ندـنک  ناج  تقو  رد  راصنا  زا  یـصخش  رـس  رب  هک  تسا  لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
تقو نیا  رد  تلاح  ود  نیا  دومرف : .مسرت  یم  دوخ  ناهانگ  زا  مراد ، یهلا  تمحر  زا  دیما  تفگ : یبای ؟ یم  نوچ  ار  دوخ  دندیسرپ :

.دنادرگ یم  نمیا  ار  وا  دسرت  یم  هچنآ  زا  دهد ، یم  ار  شدیما  ادخ  هک  نآ  رگم  دشاب  یمن  یسک  لد  رد 

دوب و راضتحا  تلاح  رد  هک  یـصخش  دزن  دندش  رـضاح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
«. َِکتَعاط ْنِم  َریِسَْیلا  یِّنِم  ْلَْبقاَو  َِکتَیِصْعَم  ْنِم  َریثَْکلا  َِیلرِفْغا  َّمُهَّللَا  : » وگب هک ، دومرف 

، دـنناوخب اعد  نآرق و  وا  دزن  دـنراذگن و  اهنت  یلاـح  نینچ  رد  ار  وا  هک  دـیاب  تسا ؛ نمؤم  ناردارب  ناـشیوخ و  هب  قلعتم  هچنآ  اـما  و 
ریاـس مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  تماـما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تلاـسر  ادـخ و  تینادـحو  هب  داـقتعا 

وا رب  تفگ  دـناوتن  رگا  دـیوگب و  وا  هک  دـنیوگب ، ررکم  ادـخ ، هیزنت  هیهلا و  هیلاـمک  تافـص  خزود و  تشهب و  زا  ار  قح  تاداـقتعا 
نآ رد  و  دننک ، هلبق  يوس  هب  ار  شیاپ  و  دننک ، اقلا  وا  رب  دنادن  یبرع  رگا  ار  شا  ینعم  دنناوخب ، وا  رب  ار  هلیدع  ياعد  دنناوخب ،
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دنشاب وا  دزن  رارطضا  يارب  دشابن  رضاح  رگید  یـسک  رگا  دننک ، یم  ترفن  ناشیا  زا  هکئالم  هک  دنیاین  وا  دزن  بنج  ضیاح و  تقو ،
.دنور نوریب  اه  نآ  دور ، نوریب  شناج  هک  دوش  کیدزن  نوچ  و 

ای تسا ، هدرک  یم  زامن  هشیمه  هک  ییاج  نآ  هب  دـنربب  ار  وا  دوش  راوشد  وا  رب  ندـنک  ناج  رگا  تسا : هدـش  دراو  ربتعم  ثیداحا  رد 
یناسآ هب  شناج  هن  رگا  دـبای و  یم  افـش  تسه  افـش  دـیما  رگا  هک  دـنناباوخب  ار  وا  تسا ، هدرک  یم  زامن  نآ  رب  هک  يزامناج  يور 

.دیآ یم  نوریب 

رد وا  بلطملادبع و  نادنزرف  زا  یصخش  رب  دندش  لخاد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.ددرگ وا  هجوتم  یهلا  تمحر  و  دنروآ ، ور  وا  هب  هکئالم  ات  دینک ، هلبق  يوس  هب  ار  وا  ياپ  دومرف : .دوب  راضتحا  لاح 

، دـیوشن شعنام  دـنز  اـپ  تسد و  رگا  دـیراذگم ، وا  رب  تسد  راـضتحا  لاـح  رد  هک  راـهنیز  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا 
.دیتسرفب وا  لآ  لوسر و  رب  تاولص  دینکب و  ادخ  دای  دیناوخب ، نآرق  وا  دزن  و  دننک ، یم  نالهاج  هچنانچ 

هناخ رانک  رد  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  دوب ، راضتحا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  يدنزرف  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
تیاهن رد  تلاح  نیا  رد  وا  هک  دیراذگم  وا  رب  تسد  دومرف : یم  دندرک ، یم  عنم  تفر  یم  وا  دزن  یـسک  هاگره  دـندوب و  هتـسشن  وا 

.تسا هتشک  ار  وا  هک  تسا  نانچ  دراذگ  یم  وا  رب  تسد  هکره  و  تسا ، یناوتان 

دنیوگب هَّللا » اَِّلا  َهِلا  ال   » هک ار  دوخ  ناگدرم  دینک  نیقلت  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دوش تشهب  لخاد  دشاب ، ُهَّللا » اَِّلا  َهِلا  ال   » شنخس رخآ  هکره  هک 

.دنکش یم  مهرد  ار  ناهانگ  هک  دینکب  ناشیا  نیقلت  ُهَّللا » اَِّلا  َهِلا  ال  : » دومرف رگید  ثیدح  رد 

ار جرف  تاملک  نیا  دیبایب ، ندنک  ناج  تقو  رد  ار  یـسک  هاگره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد  و 
ِنیـضَرَالا ِّبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاومَّسلا  ِّبَر  َهَّللا  َناْحبُـس  ُمیظَْعلا ، ُّیلَْعلا  ُهَّللا  َهِلا  ال  ُمیرَْکلا ، ُمیلَْحلا  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ـال  : » دـیوگب وا  هک  دـینک  نیقلت 

«. َنیَِملاْعلا ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلاَو  ِمیظَْعلا  ِشْرَْعلا  ِّبَرَو  َّنُهَْنَیب  امَو  َّنِهیف  امَو  ِْعبَّسلا 

ناشیا نیقلت  ار  جرف  تاملک  ترضح  دش ، یم  رضتحم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  لها  زا  هکره  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.تسین یکاب  وت  رب  رگید  هک  ورب  : دومرف یم  دندناوخ  یم  ناشیا  نوچ  دنناوخب ، هک  دومرف ، یم 
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ندنک ناج  لاح  رد  مشاه  ینب  زا  یـصخش  دزن  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  نسح  ثیدح  رد 
مّنهج شتآ  زا  ار  وا  ادخ  هک  هَّللدمحلا  دنتفگ : دـناوخ ، نوچ  ار ، جرف  تاملک  ینعی  ناوخب ؛ ار  تاملک  نیا  دومرف : دـندش و  رـضاح 

.داد تاجن 

ار نیطایـش  زا  یعمج  ناطیـش ، هک  نآ  رگم  تسین  سک  چیه  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
لماک نمؤم  یـسک  رگا  دنک ، تقرافم  شناج  ات  دوخ ، نید  رد  دـنزادنا  کش  هب  ار  وا  هک  ندرم  تقو  رد  وا ، رب  دـنادرگ  یم  لکوم 
مهیلع همئا  هب  رارقا  نیتداهـش ، جرف و  تاملک  هب  دـینکب ، ناـشیا  نیقلت  لاـح ، نآ  رد  سپ  .تخادـنا  کـش  هب  ار  وا  ناوت  یمن  دـشاب 

.دنامزاب نتفگ  نخس  زا  ات  ار ، کی  کی  مالسلا 

داقتعا ار  عّیـشت  نید  دـنکب ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تماما  هب  رارقا  ندرم  تقو  رد  یتسرپ ، تب  رگا  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دسرن وا  وضع  چیه  هب  مّنهج  شتآ  دنک ،

اب دـندش ، رـضاح  وا  دزن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  دیـسر  رد  گرم  ار  یـصخش  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد 
نآ سپ  .منک  لاؤـس  وا  زا  اـت  رادرب ، وا  زا  تسد  توـملا ! کـلم  يا  دوـمرف : ترـضح  سپ  .دوـب  شوـهیب  وا  هباحـص و  زا  یتعاـمج 
وت هب  کی  مادک  دومرف : .منیب  یم  رایـسب  یهایـس  رایـسب و  يدیفـس  تفگ : ینیب ؟ یم  زیچ  هچ  دومرف : ترـضح  .دمآ  شوهب  صخش 

سپ َِکتَعاط .» ْنِم  َریِـسَْیلا  یِّنِم  ْلَْبقاَو  َکیِـصاعَم  ْنِم  َریثَْکلا  َِیلْرِفْغا  َّمُهَّللَا  : » وگب هک  دومرف  ترـضح  .یهایـس  تفگ : دنرت ؟ کیدزن 
توملا کلم  هب  زاب  دش ، شوهیب  صخش  نآ 

مود تمسق 

.منیب یم  رایسب  یهایـس  رایـسب و  يدیفـس  تفگ : ینیب ؟ یم  زیچ  هچ  دومرف : ترـضح  .دمآ  شوهب  وا  سپ  .رادرب  وا  زا  تسد  دومرف :
مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  سپ  .دـندیزرمآ  ار  وا  دومرف : ترـضح  .يدیفـس  تفگ : تسا ؟ رت  کـیدزن  وت  هب  کـی  مادـک  دومرف :

.دناوخب اعد  نیا  هک  دییوگب  لاح  نیا  رد  دیوش ، رضاح  هکره  دزن  دومرف :

: دنتفگ وا  هب  و  ندرم ، تقو  رد  دندش  رضاح  یناوج  دزن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
ردام نیا  دوب : هتـسشن  وا  نیلاب  رب  هک  ینز  زا  دندیـسرپ  ترـضح  .دـیوگب  تسناوتن  دوب و  هدـش  دـنب  شنابز  وا  .ُهَّللا و  اَِّلا  َهِلا  ـال  وگب :

وا زا  دومرف : .ما  هتفگن  نخس  وا  اب  تسا  لاس  شش  تفگ : یکانبـضغ ؟ وا  رب  ای  يدونـشخ  وا  زا  دومرف : .میوا  ردام  نم  تفگ : دراد ؟
سپ .تفگ  دوب و  هدش  هدوشگ  شنابز  .ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ال  وگب : هک ، تفگ  ناوج  نآ  هب  ترـضح  سپ  .مدـش  یـضار  تفگ : .وش  یـضار 

ییوبدب هایس  درم  تفگ : ینیب ؟ یم  زیچ  هچ  هک ، دندیسرپ  وا  زا  ترضح 
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َریِـسَْیلا ُلَبْقَی  ْنَم  ای  : » وگب هک ، دومرف  ترـضح  .دوب  هتفرگ  ارم  يولگ  تسا و  نم  کیدزن  هک  منیب  یم  ار  ینیکرچ  هماـج  ییوردـب  و 
: دومرف ترضح  دناوخ ، ار  اعد  نیا  ناوج  نآ  نوچ  ُمیحَّرلا .» ُروُفَغلا  َْتنَا  َکَّنِا  َریثَْکلا  یِّنَع  ُفْعاَو  َریسَْیلا  یِّنِم  ِْلْبِقا  َرِیثَْکلا  ِنَع  اوُفْعَیَو 

.دور یم  هایـس  درم  نآ  تسا و  نم  کیدزن  هک  منیب ، یم  ار  يا  هماـج  شوخ  ییوبـشوخ  يور  دیفـس  درم  تفگ : ینیب ؟ یم  زیچ  هچ 
هک منیب  یم  ار  دیفـس  منیب و  یمن  ار  هایـس  نآ  تفگ : ینیب ؟ یم  هـچ  دوـمرف : دـناوخ ، نوـچ  .ناوـخب  ار  اـعد  نـیا  رگید  راـب  دوـمرف :

ار شا  هناچ  دنراذگ ، مه  رب  ار  شناهد  هک  تسا  تنس  دوش  توف  یـصخش  نوچ  سپ  .دش  توف  تفگ و  ار  نیا  .تسا  نم  کیدزن 
دوز دنناوخب ، وا  دزن  نآرق  دـنزادنیب ، شیور  رب  هماج  دنـشکب ، شیاهولهپ  رب  ار  شیاه  تسد  دـنراذگ ، مه  رب  ار  شمـشچ  دـندنبب ،

.شدنرادرب

رـضاح وا  هزانج  هب  ات  وا ، ندرم  هب  دـننک  ربخ  ار  نمؤم  ناردارب  هک  تسا  نآ  راوازـس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دنربب باوث  ناشیا  دربب و  باوث  ّتیم  دننک ، رافغتسا  وا  يارب  زا  دننک ، زامن  وا  رب  دنوش ،

ییاطع لّوا  ار : وا  دننک  یم  ادن  دـنراذگ ، یم  ربق  هب  ار  نمؤم  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  ثیدـح  رد 
.تسا ناهانگ  شزرمآ  دندمآ ، وت  هزانج  هب  هک  ار  اه  نیا  میداد  هک  ییاطع  لّوا  تشهب و  میداد  ار  وت  هک 

هدوب وا  هزانج  هارمه  هک  ار  سکره  دنزرمآ  یم  هک  تسا  نآ  ربق ، رد  دنهد  یم  نمؤم  هب  هک  يا  هفحت  لّوا  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.تسا

هک درامگب  وا  رب  کلم  داتفه  تمایق  رد  یلاعت  قح  دننک ، نفد  ار  وا  ات  دنکب  ینمؤم  هزانج  یهارمه  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
جنپ تسیب و  دریگب ، ار  هزانج  فرط  کی  هکره  دومرف : .باسح و  فقوم  هب  ات  ربق  زا  دـننک  وا  يارب  زا  رافغتـسا  دـننک و  وا  یهارمه 

هک ار  ّتیم  تسار  تسد  لّوا  هک  تسا  نآ  رتهب  .دـیآ  نوریب  ناهانگ  زا  دریگب  ار  فرط  راـهچ  رگا  دوش ، هدـیزرمآ  شا  هریبک  هاـنگ 
هب ار  ّتیم  پچ  ياپ  سپ  درادرب ، تسار  شود  هب  ار  تیم  تسار  ياـپ  سپ  درادرب ، دوخ  تسار  شود  هب  تسا  هزاـنج  پچ  بناـج 

هزاـنج يور  شیپ  زا  دـنک ، عـیبرت  رگید  هک  دـهاوخ  نوـچ  سپ  درادرب ، پچ  شود  هب  ار  ّتیم  پچ  تسد  سپ  .درادرب  پچ  شود 
هزانج ياهولهپ  ای  هزانج  تشپ  هک  تسا  نآ  رتهب  دروآ و  اج  هب  عیبرت  شور  نامه  هب  زاب  ددرگرب ، هزانج  تشپ  بناـج  زا  هکلب  دورن 

دشاب نمؤم  هزانج  رگا  هک  تسا  نآ  ثیداحا  رهاظ  دورن ، هزانج  شیپ  دور و  هار 
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، دننک یم  باذع  هب  لابقتـسا  ار  وا  هکئالم  هک  اریز  تفر ، دیابن  نآ  شیپ  بهذم  فالخ  هزانج  رد  تسا و  بوخ  نتفر  هار  نآ  شیپ 
.تسا هورکم  نتفر  راوس  هزانج ، اب  و 

دنامن نامسآ  رد  یکلم  چیه  دناوخب ، ار  اعد  نیا  دنیبب و  ار  هزانج  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
ًاناـمِیا اـنْدِز  َّمُهَّللَا  ُُهلوُسَرَو ، ُهَّللا  َقَدَـصَو  ُُهلوُـسَرَو  ُهَّللا  اَنَدَـعَو  اـم  اذـه  ُرَبْـکَا  ُهَّللَا  : » وا زاوآ  هب  محرت  يارب  زا  دـننک  هیرگ  هک  نآ  رگم 

«. ِتوَْملِاب َدابِْعلا  َرَهَقَو  ِهَرْدُْقلِاب  َزَّزَعَت  يِذَّلا   ِ ِهَّللُدْمَْحلا ًامِیلْسَتَو ،

يارب هنسح  رازه  دص  درادرب  هک  یمدق  ره  هب  دنکب ، هزانج  عییشت  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
دعب یلاعت  قح  دنک ، زامن  شا  هزانج  رب  رگا  .دوش  هتـشون  وا  يارب  هجرد  رازه  دص  دوش و  وحم  وا  زا  هانگ  رازه  دص  دوش ، هتـشون  وا 
تقو ات  دنامب  رگا  .دوش  نفد  هک  یتقو  ات  دننک  رافغتسا  وا  يارب  زا  دننک ، زامن  وا  هزانج  رب  هک  دتـسرفب  ار  کلم  رازهدص  وا  توف  زا 

.تمایق رد  دیآ  نوریب  شربق  زا  ات  دننک  رافغتسا  وا  يارب  زا  هک  دیامرف  ررقم  یلاعت  قح  ار  کلم  رازه  دص  نامه  نفد ،

رگید يولهپ  هب  ولهپ  زا  ار  وا  نوچ  دـهد ، لـسغ  ار  ینمؤـم  هکره  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  ربـتعم  ثیدـح  رد 
ْدَقَو ِنِمؤُْملا  َكِدـْبَع  ُنَدـَب  اذـه  َّنِا  َّمُهَّللَا  : » هریبک ناهانگ  رگم  دوش ، هدـیزرمآ  وا  هلاس  کی  ناـهانگ  دـناوخب  ار  اـعد  نیا  دـنادرگب ،

«. َكَْوفَع َكَْوفَعَف  امُهَْنَیب  َْتقَّرَفَو  ُْهنِم  ُهَحوُر  َتْجَرْخَا 

شناهانگ دنکن ، لقن  یـسک  هب  دوش ، رهاظ  وا  رب  تیم  نآ  ياه  بیع  زا  هچنآ  و  دهدب ، لسغ  ار  یتّیم  هکره  : دومرف رگید  ثیدح  رد 
.دوش هدیزرمآ 

؟ دهدب لسغ  ار  یتیم  هک  یـسک  دراد  باوث  هچ  دیـسرپ : دوخ  راگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.تسا هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  میوش ، یم  ناهانگ  زا  ار  وا  دیسر : وا  هب  یحو 

ِّبَر دیوگب : ررکم  نداد  لسغ  تقو  رد  دهد ، لسغ  ار  ینمؤم  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  ثیدح  رد 
اعد نیا  دـلامب ، شمکـش  رب  تسد  هک  یتقو  رد  هک  تسا  روکذـم  مالـسلا  هیلعاـضرلا  هقف  رد  .دزرماـیب  ار  وا  ادـخ  َكَْوفَع ، َكَْوفَع 

«. َِکتَمْحَر َلیبَس  ِِهب  ُْکلْساَف  ِِهنَْطب  ِیف  ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  َّبُح  ُتْکَلَس  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دناوخب

هدـش وا  شـشوپ  نماض  هک  تسا  نانچ  ار ، ینمؤم  دـنک  نفک  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.تمایق زور  ات  دشاب  هداد  اج  یقفاوم  هناخ  رد  ار  وا  هک  دشاب  نانچ  يربق ، ینمؤم  يارب  زا  دنَکب  هکره  تمایق ، زور  ات  دشاب 
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دـننک و زامن  وا  رب  کلم  رازه  داتفه  دـنک ، زاـمن  یتّیم  هزاـنج  رب  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
وا هب  باوث  زا  یطاریق  درادرب ، هک  یمدـق  ره  هب  دـننک ، نفد  ار  وا  اـت  دـنک  یهارمه  رگا  سپ  .دوـش  هدـیزرمآ  شا  هتـشذگ  ناـهانگ 

.دشاب دحا  هوک  دننام  طاریق  نآ  هک  دنهدب 

ردام ردـپ و  قاع  ای  قفانم  هک  نآ  رگم  ددرگ  بجاو  ار  وا  تشهب  دـنک ، زاـمن  يا  هزاـنج  رب  هک  ینمؤم  ره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دشاب

دـنوش و رـضاح  نانمؤم  زا  رفن  لهچ  وا  هزانج  رد  دریمب و  ینمؤم  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
هب يرتاـناد  وت  میناد و  یمن  یکین  زا  ریغ  هب  وا  زا  اـم  ادـنوادخ ! ینعی ؛ اـّنِم ،» ِِهب  ُمَلْعَا  َْتنَا  ًاْریَخ و  اـِّلا  ُْهنِم  ُمَْلعَن  ـال  اـّنِا  َّمُهَّللَا  : » دـنیوگب

مناد یم  هک  ار  یناهانگ  نآ  مدیزرمآ  مدرک و  لوبق  ار  امش  تداهش  نم  هک  دیامرف  یلاعت  قح  دنیوگب ، ار  نیا  نوچ  .ام  زا  وا  لاوحا 
.دیناد یمن  امش  و 

زا دـعب  دنـسیون  یم  نمؤـم  هماـن  ناوـنع  رد  هک  يزیچ  لّوا  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد 
یم دـب  دـنیوگ  یم  دـب  رگا  دنـسیون و  یم  کـین  دـنیوگ  یم  کـین  رگا  دـنیوگ ، یم  وا  قـح  رد  مدرم  هـک  تـسا  زیچ  نآ  شگرم ،

.دنسیون

سپ نک ، لخاد  ربق  ياپ  شیپ  زا  ار  وا  یناسر ، ربق  هب  ار  تیم  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  ثیدـح  رد 
ُهْقِْحلَاَو ِهِْربَق  ِیف  َُهل  ْحَْـسفا  َّمُهَّللَا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَعَو  ِهَّللا  ِلـیبَس  یفَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب ناوخب و  یـسرکلاهیآ  يراذـگ  شربق  رد  نوچ 

.نکب رایسب  شیارب  زا  رافغتسا  و  ُْهنَع » ْزَواجَتَو  ُهْمَحْراَو  َُهلْرِفْغاَف  ًائیِسُم  َناک  ْنِاَو  ِِهناسِْحا  یف  ْدِزَف  ًاَنِسُْحم  َناک  ْنِا  َّمُهَّللَا  ِهِِّیبَِنب ،

ْنَع َضْرَْالا  ِفاج  َّمُهَّللَا  : » دـندناوخ یم  ار  اعد  نیا  دـندرک ، یم  ربق  لـخاد  ار  ّتیم  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  و 
«. ًاناوْضِر َْکنِم  ُهَِّقلَو  ُهَلَمَع  ْدِعاصَو  ِْهیَْبنَج 

رب تاولـص  دربب و  ادخ  مان  دشاب و  شرـس  کیدزن  وا ، هب  مدرم  يالوا  هک  دیاب  دنراذگ  ربق  هب  ار  ّتیم  نوچ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
و قلفلا " برب  ذوعا  لق   " و سانلا " برب  ذوعا  لق   " دمح و هروس  .ناطیـش و  رـش  زا  ادخ  هب  درب  هانپ  دتـسرفب و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و 
هب ار  وا  دـنک  نیقلت  اجنآ  رد  دراذـگ و  كاخ  رب  دـنک و  هنهرب  ار  شیور  دـناوت ، رگا  دـناوخب و  یـسرکلاهیآ  و  دـحا " هَّللا  وه  لـق  "

.قح تاداقتعا  ریاس  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  رارقا  نیتداهش و 
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هب هک  نآ  ات  ُُهلوُسَرَو ؛» ُهَّللا  اَنَدَـعَو  ام  اذـه  َِکثْعَِبب  ًاقیدْـصَتَو  َِکب  ًاناْمِیا  : » وگب يزیرب  تیم  رب  كاخ  نوچ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
وا هب  مدرم  نیرت  کیدزن  دندرگرب ، مدرم  دـننک و  رپ  ار  ربق  نوچ  .دوش و  هتـشون  تا  همان  رد  يا  هنـسح  كاخ ، نآ  زا  هرذ  ره  ددـع 

.دننکن و لاؤس  وا  زا  ریکن  رکنم و  هک  دوش  یم  نیا  ثعاب  نیقلت  نیا  هک  دـنک ، نیقلت  ار  وا  دـنلب  زاوآ  هب  هک  دنیـشنب  ربق  رـس  کیدزن 
.تسا بحتسم  زین  نفد  زا  شیپ  دنیوگب و  هیزعت  ار  وا  ّتیم ، نفد  زا  دعب  ربق  دزن  رد  هک  تسا  دّکؤم  ّتنس 

ار وا  تمایق  زور  رد  دیوگب ، هیزعت  ار  ینیگهودنا  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دوش مک  يزیچ  وا  باوث  زا  هک  نآ  یب  دشاب ، ار  وا  تبیصم  بحاص  نآ  باوث  لثم  دناشوپب و  يا  هلح 

داش امش و  نتفر  زا  دنوش  یم  ربخ  ناشیا  هک  دینک  ترایز  ار  ناگدرم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
َْکَیِلا ْدِـعاصَو  ْمِِهبوـُنُج  ْنَع  َضْرَـالا  ِفاـج  َّمُهَّللَا  : » دـییوگب دـیورب  ربـق  کـیدزن  هب  نوـچ  دـنریگ و  یم  سنا  امـش  هب  دـنوش و  یم 

«. ٌریدَق ْییَش ٍء  َّلُک  یلَع  َّکنِا  ْمُهَتَشْحَو  ِِهب  ُِسنُوتَو  ْمُهَتَدْحَو  ِِهب  ُلِصَتام  َِکتَمْحَر  ْنِم  ْمِْهَیِلا  ْنُکْساَو  ًاناوْضِر  َْکنِم  ْمُهَِّقلَو  ْمُهَحاوْرَا 

هبترم تفه  دراذـگب و  شربـق  رب  تسد  هلبق  هب  ور  دورب و  دوخ  نمؤم  ردارب  ربـق  دزن  هکره  هک  تسا  هدـش  دراو  هربـتعم  ثیداـحا  رد 
.ددرگ نمیا  تمایق  زور  گرزب  سرت  زا  دناوخب ، ردقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا   » هروس

.دزرمایب ار  ود  ره  ربق ، بحاص  وا و  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

ُهََتبْرُغ ْمَحْرا  َّمُهَّللَا  : » دندناوخ اعد  نیا  دنداتـسیا و  نایعیـش  زا  يربق  دزن  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تسا : لوقنم  ربتعم  تیاور  رد  و 
«. ُهّالَوَتَی َناک  ْنَِمب  ُهْقِْحلَاَو  َكاوِس  ْنَم  ِهَمْحَر  ْنَع  اِهب  ِینْغَتْسَی  ام  َِکتَمْحَر  ْنِم  ِْهَیِلا  ْنُکْساَو  ُهَتَعْوَر  ْنِمآَو  ُهَتَشْحَو  ِْسنآَو  ُهَتَدْحَو  ْلِصَو 

تدابع هک  دتـسرفب  ار  یکلَم  یلاعت  قح  هبترم ، تفه  دـناوخب  ینمؤم  ربق  دزن  هانلزنا » انا   » هروس هکره  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
تمایق لاوها  زا  یلوه  ره  هب  دوش  روشحم  شربق  زا  نوچ  دنـسیونب و  ّتیم  يارب  ار  کـلم  نآ  تداـبع  باوث  وا و  ربق  دزن  دـنک  یهلا 

.دوش تشهب  لخاد  ات  دنک  عفد  وا  زا  ار  لوه  نآ  کلَم ، نآ  ببس  هب  یلاعت  قح  دسرب ، هک 

برب ذوعا  لق   " و سانلا " برب  ذوعا  لق   " دمح و هروس  ربق  دزن  تسا  بحتسم  تسا : لوقنم 
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.دناوخب هبترم  تفه  ار  هانلزنا " انا   " هروس هبترم و  هس  ار  کی  ره  یسرکلا ، هیآ  و  دحا " هَّللا  وه  لق   " و قلفلا "

، دناوخب دحا " هَّللاوه  لق   " هروس هبترم  هدزای  درذگب ، ناتسربق  رب  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دبای باوث  رجا و  ناگدرم  نآ  ددع  هب  دشخبب ، ناتسربق  نآ  ناگدرم  هب  ار  شباوث 

هک دـش ، روکذـم  اجنیا  رد  بادآ  زا  یلیلق  دوبن ، نفد  زامن و  نفک و  لسغ و  راضتحا و  ماکحا  رکذ  لحم  هلاسر  نیا  نوچ  هک  نادـب 
.تسا روکذم  راونالا  راحب  باتک  رد  یگمه  لصفم  دشابن و  یلاخ  دیاوف  نیا  زا  هلاسر  نیا 
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تبحص نتساخرب و  تسشن و  بادآ  ندرک و  هسطع  بادآ  ندیسوب و  هقناعم و  هحفاصم و  مالس و  زا  سلاجم ، بادآ  مهدزای : باب 
اهنیا لاثما  ندرک و 

هراشا
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نآ بادآ  مالس و  تلیضف  : لّوا لصف 

تدایع تلـصخ ؛ تفه  هب  دومرف ، رما  ار  دوخ  باحـصا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
دنک و هسطع  هک  یسک  يارب  ندرک  اعد  دهد و  مسق  ار  سک  نیا  هک  یـسک  هتفگ  ندرک  لوبق  ناگدرم و  هزانج  تعیاشم  نارامیب و 

.ندرک مالس  سکره  هب  مولظم و  ندرک  يرای 

شنوریب زا  دیامن و  یم  نوریب  شنوردنا  زا  هک  تسه  دنچ  يا  هفرغ  تشهب  رد  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
دناروخب و مدرم  هب  ماعط  دیوگ و  نخـس  مدرم  اب  کین  نابز  هب  هک  دوش  یم  نکاس  اه  نآ  رد  نم  تما  زا  یـسک  دیامن ، یم  نوردنا 
هب دزرون  لخب  هک  تسا  نآ  مالـس  ياشفا  دومرف : .دنـشاب  باوخ  رد  مدرم  هک  یتقو  رد  بش ، رد  دـنکب  زاـمن  دـنکب و  مالـس  ياـشفا 

.ناناملسم زا  يدحا  رب  ندرک  مالس 

زا .ینکب و  مالـس  يروـخرب  هکره  اـب  هک  تسا  نآ  یگتـسکش  عـضاوت و  هلمج  زا  تـسا : لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا 
ار یسک  دییوگم و  شباوج  مالس ، زا  شیپ  نتفگ  نخس  هب  دنک  ادتبا  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 

.دنک مالس  هک  نآ  زا  شیپ  دیبلطم  دوخ  ماعط  هب 

ندرک مالـس  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  لیخب  دـشاب و  زجاع  اعد  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتزجاع  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دنک لخب 

شلمع همان  رد  ندرک  دازآ  هدنب  کی  باوث  دنک ، مالـس  ناشیا  رب  دَروخرب و  ناناملـسم  زا  رفن  هد  هب  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دوش هتشون 

یم وا  مالـس  باوج  رد  هکئـالم  دـنک ، مالـس  ناـنمؤم  زا  یتعاـمج  هب  هک  ینمؤم  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
«. ًاَدبَا ُُهتاکََربَو  ِهَّللا  ُهَمْحَرَو  َْکیَلَع  ٌمالَس  : » دنیوگ
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.تسا بجاو  نداد  مالس  باوج  تسا و  ّتنس  ندرک  مالس  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

مالـس هک  دیوگن  هدننک  مالـس  نآ  هک  دیوگ  دنلب  دـیوگ ، مالـس  باوج  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دنتفگن نم  مالس  باوج  مدرک و 

، دیوگب ُُهتاکََربَو » ِهَّللا  ُهَمْحَرَو  مُْکیَلَع  ٌمالَـس   » رگا دشاب و  وا  يارب  هنـسح  هد  دیوگب ، ْمُْکیَلَع » ُمالَّسلا   » هکره دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دشاب وا  يارب  هنسح  یس 

یم دنک  هسطع  هک  یسک  دنشاب ؛ اهنت  دنچ  ره  تفگ ، دیاب  یم  نخس  ناشیا  هب  عمج  هغیص  هب  هک  دنسک  هس  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
یسک هک  یسک  و  ْمُْکیَلَع » ُمالَّسلا  : » دیوگ یم  دنک  یسک  رب  مالـس  هک  یـسک  دشابن و  وا  اب  يرگید  دنچ  ره  ُهَّللا » ُمُکُمَحْرَی  : » ییوگ
لخاد مه  ار  بیاغ  نانمؤم  دصق ، رد  دنـشاب و  یم  هکئالم  اه  نیا  اب  هک  اریز  دـشاب ، یکی  دـنچ  ره  ُهَّللا » ُمُکافاع  : » دـیوگ یم  اعد  ار 

.درک دناوت  یم 

«. ِمالَّسلِاب ُهَّللا  َكاّیَح  : » دیوگب هک  نآ  رگم  ُهَّللا ،» َكاّیَح  : » دیوگب یسک  تسا  هورکم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

هک یسک  دور و  هار  هزانج  اب  هک  یسک  درک ؛ دیاب  یمن  مالس  ناشیا  رب  هک  دنـسک  هس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دشاب هتسبن  گنل  هک  یتروص  رب  دنا  هدرک  لمح  .دشاب و  مامح  رد  هک  یسک  دور و  هعمج  زامن  هب 

لوسر ترضح  رب  نکم و  مالس  ناشیا  رب  دننک ، زامن  مدرم  يوش و  دجسم  لخاد  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.نکب مالس  ناشیا  رب  دنیوگ  نخس  مدرم  هک  يوش  لخاد  یسلجم  هب  رگا  وش و  زامن  هجوتم  نک و  مالس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

یلاخ هناخ  دشاب و  هتشادن  لها  رگا  دنک و  مالس  هناخ  لها  رب  دوش  هناخ  لخاد  هک  یسک  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
ِمالَّسلِاب ُهَّللا  َكاّیَحَف  َْتنَا  : » وگب باوج  رد  ِمالَّسلِاب  ُهَّللا  َكاّیَح  دیوگ : وت  هب  یسک  رگا  دومرف : .انِّبَر و  ْنِم  اْنیَلَع  ُمالَّسلَا  دیوگب : دشاب ،

«. ِماقَْملا َراد  َکَّلَحَاَو 

زا نوچ  دینکب و  هحفاصم  مالـس و  دـینک ، تاقالم  ار  رگیدـکی  نوچ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  و 
.دینکب رگیدکی  يارب  زا  شزرمآ  بلط  دیوش ، ادج  رگیدکی 

نآ رد  دنریگ  یم  سنا  هکئالم  دوش و  یم  تکرب  ببـس  هک  دنکب  مالـس  دوش ، دوخ  هناخ  لخاد  هک  یـسک  : دومرف رگید  ثیدح  رد 
.هناخ
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دوش لـخاد  درم  نوچ  و  ُمـالَّسلا ؛ ُمُْکیَلَع  دـیوگب : دوش  لـخاد  یتعاـمج  رب  نز  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
ربگ و دوهج و  درک ، دیاب  یمن  مالـس  ناشیا  رب  هک  دنـسک  دـنچ  هک  تسا  هدـش  دراو  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  ْمُْکیَلَع ؛ ُمالَّسلا  دـیوگب :

هنصحم نانز  هب  هک  يرعاش  رب  دشاب و  هتسشن  بارش  ناوخ  رس  رب  هک  یـسک  دشاب و  ءالخلا  تیب  رد  هک  یـسک  تسرپ و  تب  اسرت و 
يزاب رامق  عاونا  ریاس  ای  جنرطـش  ای  درن  هک  یـسک  رب  تسا و  ردام  مانـشد  ناشیا  یعبط  شوخ  هک  یتعامج  رب  دیوگ و  شحف  هفیفع 

هک یـسک  دشاب و  زامن  يانثا  رد  هک  یـسک  دـننک و  یم  طاول  لمع  وا  اب  مدرم  هک  يدرم  دزاون و  روبنط  ای  دوع  هک  یـسک  رب  دـنک ،
.دنکن اورپ  دنک و  قسف  هینالع  هک  یقساف  دروخ و  ابر  دوس 

هدش دراو  یهن  نینچمه  .تسا و  هریبک  هانگ  دنک ، يزاب  جنرطش  هک  یـسک  رب  ندرک  مالـس  هک  تسا  هدش  دراو  حیحـص  تیاور  رد 
اه نیا  رب  ندرک  مالـس  هک  نآ  رب  دـشاب  لوـمحم  اـه  نیا  رثـکا  هک  تسین  رود  دروـخ و  بارـش  هک  یـسک  رب  ندرک  مالـس  زا  تـسا 
هک اریز  درک  دیابن  ناشیا  رب  مالـس  ناشیا ، هانگ  هب  ندوب  یـضار  تبحم و  ینابرهم و  يور  زا  هک  نآ  يارب  ای  درادن ، رایـسب  تلیـضف 

.تسا بوخ  ندرک  مالس  سک  همه  رب  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  رابخا 

مالس هب  ار  سلجم  نیا  لها  دنک  عادو  دزیخرب  یـسلجم  زا  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
اه نآ  رب  شهانگ  دنیوگب ، يدب  فرح  رگا  دوب و  دهاوخ  ناشیا  کیرـش  باوث ، رد  دنیوگب  يریخ  فرح  وا  زا  دعب  رگا  هک  ندرک ،

.دوب دهاوخن  یهانگ  وا  رب  دوب و  دهاوخ 

دشاب هتسشن  هک  یـسک  رب  درذگ ، هک  یـسک  دنک و  یم  مالـس  رت  گرزب  رب  کچوک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دننک یم  مالس  رتشیب  تعامج  رب  رتمک  تعامج  دنک و  یم  مالس 

مالـس راوس  رتسا  رب  راوس  بسا  دنکب و  مالـس  راوس  رخ  رب  راوس  رتسا  دـنکب و  مالـس  دـیاب  هدایپ  رب  هراوس  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دنکب مالس  هتسشن  رب  هداتسیا  دنکب و 

نارگید زا  دنک  مالـس  هک  ناشیا  زا  یکی  دنرذگب ، یتعامج  رب  یتعامج  نوچ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  ثیدـح  دـنچ  رد 
.تسا يزجم  نارگید  زا  دیوگب  باوج  هک  اه  نآ  زا  یکی  دنک ، مالس  یتعامج  رب  یسک  رگا  تسا و  يزجم 

یم باوج  ناشیا  دندرک و  یم  مالس  نانز  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  نسح  ثیدح  رد 
زا دنتشاد  تهارک  دندرک و  یم  مالس  ریپ  نانز  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنتفگ و 
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مالـس هب  هک  یباوث  زا  هدایز  دوش  لخاد  نم  رب  هاـنگ  وا و  زا  دـیآ  مشوخ  مسرت  یم  هک  دـندومرف  یم  ناوج و  ناـنز  رب  ندرک  مـالس 
.دنا هدوب  هزنم  موصعم و  اه  نیا  لاثما  زا  دوخ ، دنا و  هدومرف  یم  نارگید  میلعت  يارب  ار  اه  نیا  لاثما  .منک و  یم  بلط  ندرک 

نوچ و  ندرک ، مالـس  هب  ار  سوجم  يراصن و  دوهی و  ینعی  باتک  لها  دـینکم  ادـتبا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.مکیلع دییوگب : دننک ، مالس  ناشیا 

.کیلع وگب : دننک ، مالس  وت  رب  تسرپ  تب  ای  كرشم و  ای  ینارصن  ای  يدوهی  نوچ  دومرف : رگید  تیاور  رد 

نوریب رد  هک  تسا  ّتنـس  رتشیپ  دنوش  یـسک  هناخ  لخاد  هک  دنهاوخ  نوچ  هک  تسا  تصخر  مالـس  اه ، مالـس  هلمج  زا  هک  نادب  و 
.تسین بجاو  مالس  نیا  باوج  دندرگرب و  هن  رگا  دنوش و  لخاد  دنونشب  مالس  باوج  رگا  دننک ، مالس  هبترم  هس  هناخ 

یم رذح  مود  هبترم  رد  دنونـش و  یم  هبترم  لّوا  رد  تسا ، هبترم  هس  ندیبلط  تصخر  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هدومرف یلاعت  قح  .ددرگرب و  وا  هک  دنوش  یم  تکاس  دـنهاوخ  یمن  رگا  دـنهد و  یم  تصخر  دـنهاوخ  رگا  موس  هبترم  رد  دـننک و 

.دینکب شلها  رب  مالس  دینکب و  سانیتسا  ات  دوخ  ياه  هناخ  ریغ  هناخ  رد  دیوشم  لخاد  هک  تسا 

.دنوش رادربخ  ناشیا  هک  تسا  ندرک  مالس  ندز و  نیمز  رب  شفک  سانیتسا ، : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

کی ره  بادآ  هقناعم و  هحفاصم و  تلیضف  : مود لصف 

.ندیسوب ندرک و  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  ینعی  هقناعم  نتفرگ و  ار  رگیدکی  تسد  ینعی  هحفاصم 

ندرک هحفاصم  دشاب  رضَح  رد  هک  یسک  مالس  ّتیحت و  یمامت  زا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.تسا ندرک  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  دشاب ، هدمآ  رفس  زا  هک  یسک  ندرک  مالس  یمامت  تسا و 
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متفر یم  هواجک  هب  لّوا  نم  مدوب ، مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هواجک  مه  نم  تفگ : هک  تسا  لوقنم  هدیبعوبا  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
زا لاوحا  دندرک و  یم  مالـس  نم  رب  ترـضح  میتسـشن  یم  تسرد  هواجک  رد  ود  ره  نوچ  دنتفر و  یم  هواجک  هب  ترـضح  نآ  سپ 

، میدمآ یم  دورف  هواجک  زا  نوچ  دندرک و  یم  هحفاصم  نم  اب  دنشاب و  هدیدن  ار  رگیدکی  یتدم  هک  یسک  ود  دننام  دنتفرگ  یم  نم 
ود دـننام  دـنتفرگ  یم  لاوحا  دـندرک و  یم  مالـس  میتفرگ  یم  رارق  نیمز  رد  ود  ره  نوچ  سپ  دـندمآ ، یم  نییاپ  ترـضح  نآ  لّوا 

نینچ دنتسه  ام  دزن  هک  یمدرم  دینک ، یم  دنچ  راک  امش  هَّللا ! لوسر  نب  ای  متفگ : نم  .دنـشاب  هدیدن  ار  رگیدکی  اه  تدم  هک  یـسک 
تاـقالم و رگیدـکی  اـب  نمؤم  ود  هک  یتـسرد  هب  دراد ؟ باوث  هچ  ندرک  هحفاـصم  هک  یناد  یمن  رگم  : دوـمرف ترـضح  .دـننک  یمن 
، دنک یم  ناشیا  يوس  هب  تمحر  رظن  یلاعت  قح  دزیر و  یم  تخرد  زا  گرب  هچنانچ  دزیر  یم  ناشیا  زا  هانگ  هتسویپ  دننک  هحفاصم 

.دنوش ادج  رگیدکی  زا  ات 

دورف ار  راب  نوچ  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  اـب  مدوب  هواـجک  مه  نم  تفگ : هک  تسا  لوقنم  هزمح  وبا  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
رد مدوب  امش  اب  نم  موش ! وت  يادف  متفگ : .دنداد  یتخس  راشف  دنتفرگ و  ارم  تسد  دندمآ و  سپ  دنتفر  هار  یکدنا  ترضح  میدروآ 
قح دریگب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  تسد  نآ  زا  دـعب  دـنکب و  یتکرح  كدـنا  نوچ  نمؤم  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف : ترـضح  .هواجک 
ورف هک ، دـیامرف  یم  ناهانگ  هب  دـنادرگ و  یم  ناـشیا  بناـج  هب  ار  دوخ  تمحر  يور  دـنک و  یم  ناـشیا  يوس  هب  فطل  رظن  یلاـعت 

.تسا هدنامن  ناشیا  رب  هانگ  چیه  دنوش  یم  ادج  رگیدکی  زا  نوچ  هک  نآ  ات  .ناشیا  زا  دیزیر 

زا دعب  سپ  دندرگب  امرخ  تخرد  رود  رد  هک  تسا  نآ  هحفاصم  ّدح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  ثیدح  رد 
رگا دنوش ، ناهنپ  رگیدکی  زا  هک  نمؤم  ود  هک  تسا  نآ  راوازـس  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  .تسا و  ّتنـس  هحفاصم  زاب  نآ 

.دننک هحفاصم  هک  دیاب  دننک  تاقالم  سپ  دوش ، هلصاف  ناشیا  نایم  رد  هک  دشاب  یتخرد  هب  هچ 

.تسا رتشیب  شباوث  دراد  یمرب  رترید  ار  تسد  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

زا ار  تسد  هک  دـندرکن  هحفاصم  یـسک  اب  زگره  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دیشک یم  ار  تسد  صخش  نآ  هک  نآ  ات  دنشکب  وا  تسد 

زا تسا  رتهب  نمؤم  اب  ندرک  هحفاصم  دومرف : .درب و  یم  هنیـس  زا  ار  اه  هنیک  هک  دینک  هحفاصم  رگیدکی  اب  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.هکئالم اب  ندرک  هحفاصم 
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دزن یلاحـشوخ  تشاشب و  دینک و  هحفاصم  ناشیا  اب  دییامن  تاقالم  نمؤم  ردارب  اب  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
دهاوخن وا  دنچ  ره  دینک  هحفاصم  زین  دوخ  نمشد  اب  دشاب و  هدنامن  امش  رب  هانگ  چیه  دیوش  ادج  نوچ  هک  نآ  ات  دینک ، رهاظ  ناشیا 

.دوش یم  وا  ینمشد  عفد  ثعاب  تسا و  هدومرف  رما  نینچ  ادخ  هک 

زا نم  دندمآ و  یم  نم  دزن  هب  رایسب  نایعیـش  مدوب و  یم  هفوک  رد  نم  تفگ : هک  تسا  لوقنم  فارـص  قاحـسا  زا  رگید  ثیدح  رد 
هب نوـچ  متفر و  جـح  هب  لاـس  نآ  رد  سپ  .تسین  اـجنیا  هک  وـگب  دـهاوخ  ارم  هکره  هک  مدرک  رما  ار  دوـخ  مـالغ  .مدیـسرت  ترهش 

هدش امـش  ّریغت  ثعاب  زیچ  هچ  موش  وت  يادف  متفگ : متفای ، ریغتم  دوخ  زا  ار  ترـضح  نآ  متفر  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ 
هچ هک  دـناد  یم  ادـخ  مدیـسرت و  ترهـش  زا  موش  وت  يادـف  متفگ : .نانمؤم  زا  تسا  هدـش  وت  ّریغت  ثعاب  هچنآ  دومرف : نم ؟ زا  تسا 
هک وت  ندید  هب  نمؤم  ناردارب  ندمآ  رایـسب  زا  ناسرم  مه  هب  لالم  قاحـسا ! يا  دومرف : ترـضح  .مراد  یم  تسود  ار  ناشیا  رادـقم 
وا اب  نوچ  سپ  .دـسیون  یم  ابحرم  تمایق  ات  وا  يارب  زا  ادـخ  دـیوگ ، یم  ابحرم  وا  اـب  دَروخ ، یمرب  دوخ  نمؤم  ردارب  اـب  نمؤم  نوچ 

رتشیب ار  يرگید  هک  تسا  نآ  زا  اه  نآ  يات  هن  دون و  هک  دتسرف  یم  تمحر  دص  ناشیا  ماهبا  ود  نایم  یلاعت  قح  دنک ، یم  هحفاصم 
يور دراد  یم  تسود  رتشیب  ار  يرگید  هک  کی  ره  دـنادرگ و  یم  ناشیا  يوس  هب  تمحر  يور  یلاـعت  قح  سپ  دراد ، یم  تسود 

اب ادخ  يارب  رگا  سپ  .دریگ  یم  ورف  ار  ناشیا  تمحر  دـننک ، رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد  نوچ  سپ  .تسا  رتشیب  وا  يوس  هب  تمحر 
زا نوچ  سپ  .دیریگب  رـس  زا  ار  لمع  دیدش ، هدیزرمآ  دسر : یم  باطخ  ناشیا  هب  دنـشاب  هتـشادن  يویند  ضرغ  دنتـسیاب و  رگیدکی 
هک دنریگ  لاوحا  رگیدکی  اب  دنهاوخ  یم  هک  دیوش  رود  هک  دنیوگ  یم  رگیدکی  هب  هکئالم  دنیوگ ، نخس  دنریگ و  لاوحا  رگیدکی 

دندیـشک و دـنلب  یهآ  ترـضح  دنـسیون ؟ یمن  هکئـالم  مییوگ  یم  هک  یفرح  سپ  تفگ : قاحـسا  .تسا  هدـیناشوپ  ناـشیا  رب  ادـخ 
هدومرف رما  ار  هکئالم  یلاعت  قح  قاحـسا ! يا  دومرف : دـش و  ناور  شیر  يور  رب  ناـشیا  كراـبم  هدـید  بآ  هک  ردـق  نآ  دنتـسیرگ 

اما دنـسیون  یمن  هکئـالم  هچ  رگا  ناـشیا و  میظعت  يارب  دـنوش  رود  ناـشیا  زا  دـننک  تاـقالم  رگیدـکی  اـب  نمؤم  ود  نوـچ  هک  تسا 
یم هچ  هک  دـناد  یم  تسا  راکـشآ  وا  دزن  تسا  ناهنپ  اه  هنیـس  رد  هچنآ  ناهنپ  زار و  ناـشیا و  لاوحا  رب  تسا  علطم  هک  يدـنوادخ 
یم ناـمگ  رگا  دـنیب و  یم  ار  وت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  وت  رگا  ینیب و  یم  ار  وا  اـیوگ  هچناـنچ  سرتب  ادـخ  زا  قاحـسا ! يا  سپ  .دـنیوگ 

هک ینک 
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یم ادیوه  وا  دزن  ینک و  یم  ناهنپ  نیقولخم  زا  ار  ناهانگ  دنیب و  یم  ار  وت  وا  هک  یناد  یم  رگا  يوش و  یم  رفاک  دـنیب  یمن  ار  وت  وا 
.يا هدرمش  رت  لهس  سک  همه  زا  ار  وا  سپ  ینک ،

.دننک یم  داهج  ادخ  هار  رد  هک  تسه  اه  نآ  باوث  لثم  ندرک  هحفاصم  رد  ار  امش  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

، دسانـش ار  وا  ِّقح  دوخ ، نمؤم  ردارب  ندید  دصق  هب  دور  نوریب  هناخ  زا  هک  ینمؤم  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
ِرد نوچ  سپ  .دـنک  دـنلب  وا  يارب  يا  هجرد  دـنک و  وحم  وا  زا  یهانگ  دـسیونب و  شلمع  همان  رد  يا  هنـسح  یماگ  ره  هب  یلاعت  قح 
رد تسد  دننک و  هحفاصم  دننک و  تاقالم  رگیدکی  اب  نوچ  سپ  دوش ، هدوشگ  وا  يارب  نامـسآ  ياهرد  دـبوکب ، ار  نمؤم  نآ  هناخ 

دنک و تاهابم  هکئالم  اب  ناشیا  هب  یلاعت  قح  سپ  دنادرگ ، ناشیا  يوس  هب  ار  دوخ  تمحر  يور  یلاعت  قح  دننکب ، رگیدکی  ندرگ 
نم رب  دندرک ، یتسود  رگیدکی  اب  نم  ياضر  يارب  زا  دنتفر و  رگیدکی  ندید  هب  هک  نم  هدنب  ود  نیا  يوس  هب  دـینک  رظن  هک  دـیامرف 
ماگ وا و  ياه  سفن  ددع  هب  دنچ  یکلم  دـننک  تعیاشم  ار  وا  ددرگرب ، نوچ  سپ  .منکن  باذـع  ار  ناشیا  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  مزال 

باسح زا  دریمب ، نایم  نیا  رد  رگا  .تقو و  نیا  رگید  زور  ات  ترخآ  ایند و  ياهالب  زا  دننک  ظفح  ار  وا  هک  وا  ياه  نخـس  وا و  ياه 
.دشاب هتشاد  مه  وا  باوث  نیمه  دناد  ار  وا  تمرح  دسانش و  ار  وا  قح  مه  رگید  نمؤم  نآ  رگا  دبای و  تاجن  تمایق 

، دنسانش یم  ایند  رد  ار  امـش  رون ، نآ  هب  هک  تسه  یناشیپ  رد  يرون  ار  نایعیـش  امـش  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دیسوبب رگیدکی  یناشیپ  زا  ار  رون  عضوم  نآ  دیروخرب  ار  رگیدکی  نوچ 

زا دارم  هک  یسک  ای  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رگم  ار  یـسک  تسد  رـس و  دیـسوب  دیاب  یمن  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 
مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  صوصخم  هک  تسا  لمتحم  .دشاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  وا  تسد  رـس و  ندیـسوب 

ای ترـضح  نآ  دـنزرف  هک  دـننک  یم  نآ  يارب  ناشیا  میظعت  هک  اریز  دـشاب ، زین  اـملع  تاداـس و  لـماش  هک  تسا  نآ  رهظا  .دـشاب و 
.دنسوبن ار  ماما  ربمغیپ و  تسد  ریغ  هب  هک  تسا  نآ  طوحا  دنا و  ترضح  نآ  نید  جورم  مولع و  ظفاح 

.ار ربمغیپ  یصو  ای  ربمغیپ  رگم  ندیسوب  تسد  تسین  هتسیاش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد  هچنانچ 
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ار نمؤم  ناردارب  تسین و  يزیچ  وا  رب  دسوبب  یشیوخ  يارب  ار  شیوخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دنسوبب ار  شمشچ  ود  نایم  ار  ماما  دنسوبب و  ار  ناشیا  يور  ياهولهپ 

.دوخ دنزرف  نز و  يارب  زا  رگم  دشاب  یمن  ندیسوب  ار  ناهد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

سلاجم رد  نتسشن  بادآ  : موس لصف 

رگا هک  دنسک  تشه  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دومرف  تیصو  هک  تسا  لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
رب دنک  مّکحت  هک  یسک  دنشاب و  هدناوخن  ار  وا  هک  يا  هرفس  رس  رب  دوش  رـضاح  هک  یـسک  ار ؛ دوخ  رگم  دننکن  تمالم  دنوش  راوخ 
رد ار  دوخ  هک  یسک  نالیخب و  نامیئل و  زا  دنک  ناسحا  عقوت  هک  یسک  دوخ و  نانمشد  زا  دنک  ریخ  بلط  هک  یسک  هناخ و  بحاص 

ییاج سلاجم و  رد  هک  یسک  هاشداپ و  هب  دیامن  فافختسا  هک  یـسک  ناشیا و  تصخر  یب  دشاب  سک  ود  نایم  هک  يزار  رد  دروآ 
.دننکن وا  نخس  هب  شوگ  هک  دیوگ  یسک  اب  نخس  هک  یسک  دشابن و  نآ  راوازس  وا  هک  دنیشنب 

سلاجم ردـص  رد  دـشابن و  وا  رد  اه  نآ  زا  یکی  ای  تلـصخ  هس  نیا  عومجم  هک  یـسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
دناوت ار  قح  وا  دـنوش  زجاـع  نارگید  نوچ  هک  نآ  میود  .تفگ  دـناوت  باوج  وا  دنـسرپب و  هچره  هک  نآ  لّوا  تسا ؛ قمحا  دنیـشنب 

.درک دناوت  دشاب  نآ  رد  شلها  حالص  هک  یسک  يارب  ییامنهار  هک  نآ  موس  .درک  نایب 

رب اپ  هک  اریز  دنا ، هتسشن  هک  یتعامج  زا  دعب  رگم  دنیشنب  هک  ار  نمؤم  تسین  راوازـس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.تسا لقع  یکبس  تمالع  نتفر  الاب  نتشاذگ و  مدرم  ندرگ 

یـضار یمدآ  هک  تسا  نآ  ینتورف  عضاوت و  تامالع  زا  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
قح هک  دنچ  ره  دنک  هلداجم  كرت  دنک و  مالس  دسرب  هکره  هب  و  تسوا ، راوازس  هک  یسلجم  زا  دشاب  رت  تسپ  هک  یسلجم  هب  دشاب 

.دننک شیاتس  يراکزیهرپ  هب  ار  وا  هک  دهاوخن  دشاب و  وا  اب 
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شیارب زا  اـج  دـبلطب و  ار  وا  اـه  نآ  زا  یـسک  رگا  دـیآرد ، يرگید  دننیـشنب و  دوخ  ياـج  رد  مدرم  نوچ  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
رت هداشگ  هک  اج  ره  دیاشگن ، وا  يارب  زا  اج  یسک  رگا  وا و  ردارب  تسا  هدرک  وا  هب  تبـسن  هک  تسا  یتمارک  نآ  هک  دورب  دیاشگب ،

.دنیشنب اجنآ  تسا 

هناخ بحاص  هک  دنیشنب  دیامرف  یم  هناخ  نآ  بحاص  هک  اج  ره  دیایب  یـصخش  هناخ  هب  یـسک  نوچ  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
.دینیشنم اه  هار  رس  رب  هک  راهنیز  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دناد و  یم  رتهب  ار  دوخ  هناخ  دب  کین و 

.دنک رود  دوخ  نار  زا  ار  هماج  دنیشنب و  یتعامج  نایم  رد  یسک  دیابن  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

، دشاب نآ  زا  رتالاب  وا  فرـش  بسانم  هک  ییاج  رد  نتـسشن  هب  دوش  یـضار  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا 
.دزیخرب ات  دنتسرف  تاولص  وا  رب  هکئالم  ادخ و  هتسویپ 

هب هک  اج  ره  هب  دندش  یم  یسلجم  لخاد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دنتسشن یم  دوب  رت  کیدزن  هاگرد 

یم هلبق  هب  ور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاقوا  رثکا  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  تیاور  رد 
.تسشن

.هلبق هب  ور  دنتسشن  یم  هاگرد  کیدزن  دوخ  هناخ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسا : لوقنم  نسح  ثیدح  رد 

یمرب نیمز  زا  ار  اهوناز  یهاـگ  تسـشن ؛ یم  شور  هس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
هاگ دنتسشن و  یم  وناز  ود  یهاگ  دنتفرگ و  یم  رگید  تسد  هب  ار  تسد  کی  دعاس  هتشاذگ ، اهوناز  نییاپ  رب  ار  اه  تسد  دنتشاد و 

.دنتسشن یمن  وناز  راهچ  زگره  دنتشاذگ و  یم  رگید  ياپ  يور  رب  ار  اپ  کی 

نار يالاب  رب  ار  اپ  کی  دندوب و  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مدید  تفگ : هک  تسا  لوقنم  هزمح  وبا  زا  نسح  ثیدح  رد 
ترـضح .تسا  راـگدرورپ  نتـسشن  نیا  هک  دـنیوگ  یم  دـنناد و  یمن  بوخ  ار  نتـسشن  نیا  مدرم  هک  تفگ  .دـندوب  هتـشاذگ  رگید 

تسین و مسج  دـشاب و  یمن  باوخ  یکنیپ و  ار  وا  دـشاب و  یمن  یگدـناماو  ار  ادـخ  ما  هتـسشن  نینچ  یگدـناماو  يارب  زا  نم  دومرف :
.دشاب یمن  ار  وا  نتسشن 
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.دندوب هتشاذگ  پچ  نار  يور  رب  ار  تسار  ياپ  دندوب و  هتسشن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

رد دننیشنب  رگیدکی  اب  هک  یتعامج  تسین  راوازس  : دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
رازآ امرگ  زا  هک  دـنراذگن  هلـصاف  يرگید  دوخ و  نایم  فرط  ره  زا  دـشاب  ربش  کـی  ًاـبیرقت  هک  عارذ ، ناوختـسا  ردـق  هب  ناتـسبات ،

.دنشکب

.دنیشنب وناز  راهچ  گنت  ياج  رد  هک  ار  یسک  رامشم  مدآ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

دنمک شور  هب  دـیدنبب  هماج  اب  تشپ  هب  ار  اـهاپ  هک  تسا  نآ  اـبتحا  تسا و  ناـبرع  راوید  اـبتحا  تسا : هدـش  دراو  ثیدـح  دـنچ  رد 
هب نیا  دـشابن  راوید  هب  کیدزن  هک  اهاج  اهارحـص و  رد  ار  ناشیا  ینعی  .تشذـگ  هک  نانچ  وناز  رب  دـننک  لفق  ار  تسد  ای  تدـحو ،

.تسا ندرک  راوید  هب  هیکت  ضوع 

.تسین یکاب  دوشن  نایامن  تروع  رگا  دومرف : تسا ؟ نوچ  ابتحا  هک  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ّقثوم  ثیدح  رد 

.هبعک ربارب  رد  دنک  ابتحا  هک  ار  درم  تسین  زیاج  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

دیآ یم  وا  هناخ  هب  هک  یسک  اب  هناخ  بحاص  تاقالم  بادآ  : مراهچ لصف 

تهج هب  هک  یسک  يارب  رگم  تسا ، هورکم  میظعت  يارب  زا  نتساخرب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دننک وا  میظعت  یکین  حالص و  ملع و  دننام  نید ،

رد هک  تسا  نآ  هناخ  نآ  لها  رب  دوش  یم  هناـخ  لـخاد  هک  یـسک  قح  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
ات تسا  مکاح  هناخ  بحاص  رب  دوش  هناخ  لخاد  یـسک  نوچ  دومرف : .دـنور و  هار  وا  اـب  يا  هراـپ  نتفر ، نوریب  ندـش و  لـخاد  تقو 

.دنک تعاطا  هناخ  بحاص  دیاب  یم  دیوگ  هچنآ  دیآ و  نوریب 

ای یششوپ  ای  یماعط  ای  ییاکتم  ای  شلاب  لثم  دروایب  ینمؤم  يارب  يا  هفحت  هک  یـسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
ایند لها  رب  ار  تشهب  ماعط  نم  هک  دیامرف  یحو  وا  هب  یلاعت  قح  سپ  دهد ، تافاکم  ار  وا  هک  دوش  دـنلب  تشهب  وا ، رب  دـنک  یمالس 

تافاکم زورما  هک  دسر  باطخ  تشهب  هب  دوش  تمایق  زور  نوچ  سپ  .يربمغیپ  یصو  ای  ربمغیپ  رب  رگم  ما  هدرک  مارح 
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هتخادنا دیراورم  زا  اه  لامتـسد  اه  نآ  يور  رب  هک  اه  قبط  اب  دنیآ  نوریب  تشهب  زا  نازینک  نامالغ و  سپ  .هدـب  ار  ناشیا  ياه  هفحت 
زا دنک و  زاورپ  ناشلقع  تسه ، نآ  رد  هچنآ  تشهب و  نآ و  لاوها  مّنهج و  هب  دننک  رظن  ناشیا  نوچ  دنروایب ، ناشیا  دزن  هب  دنشاب و 

ماعط زا  هک  یـسک  رب  ار  مّنهج  تسا  هدرک  مارح  یلاعت  قح  هک  دـنک  ادـن  ار  ناـشیا  شرع  ریز  زا  يداـنم  سپ  .دـنروخن  اـه  قبط  نآ 
.دنروخب دننک و  زارد  تسد  سپ  دروخب  تشهب 

یـشلاب ناشیا  زا  کی  ره  يارب  زا  ترـضح  دـندمآ ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناـخ  هب  صخـش  ود  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
نآ زا  دعب  .رخ  رگم  ار  تمارک  دنک  یمن  ابا  هک  نیـشنب  دومرف : ترـضح  .درک  ابا  يرگید  تسـشن و  شلاب  يور  رب  یکی  دـنتخادنا ،

ار وا  امـش  دـشاب ، یمارگ  دوخ  موق  دزن  هک  یـسک  امـش  يوس  هب  دـیایب  هاگره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف :
.دیراد یمارگ 

یسک یقفانم ؛ رگم  تسین  ناشیا  قح  هب  لهاج  یسک  هک  دنسک  هس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
تسا ادخ  میظعت  زا  دومرف : .لداع و  ماما  دشاب و  هدوب  نآرق  ینعم  ای  ظفل  لماح  هک  یسک  دشاب و  هدش  دیفس  ششیر  مالـسا  رد  هک 

.ندرک ناریپ  میظعت 

دنک لوبق  وا  هک  دیاب  دنراد ، یمارگ  ار  وا  دننک و  یم  مارکا  هک  ار  یسک  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.رخ رگم  ار  تمارک  دنک  یمن  در  هک  دنکن  در  و 

زا ییاج  هک  نآ  لثم  دومرف : درک ؟ دیاب  یمن  در  هک  تمارک  نیا  تسا  مادک  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ثیدح  دنچ  رد 
.اه تمارک  زا  اه  نیا  لثم  ای  دنراذگب  وا  يارب  زا  یشلاب  ای  دنروایب  وا  يارب  زا  یشوخ  يوب  ای  دنیاشگب  وا  يارب 

یلص لوسر  ترـضح  زا  .دشاب و  راوشد  وا  رب  هک  يزیچ  هب  ار  یـسک  نکم  مارکا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا 
هب تشهب  رد  ناراکتمدخ  ناشیا  ددع  لثم  یلاعت  قح  ار ، ناناملسم  زا  یهورگ  دنک  تمدخ  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

.دیامرف تمارک  وا 

.تسا و هتـشاد  یمارگ  ار  ادخ  هک  تسا  نانچ  دراد ، یمارگ  ار  وا  دیایب و  وا  نمؤم  ردارب  هکره  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
زا ار  وا  یلاعت  قح  دـنکب ، دوخ  نمؤم  ردارب  اب  یـسک  هک  یتفطـالم  ره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 

.دیامرف تمارک  تشهب  همدخ 

، درادرب وا  زا  یمغ  دـیوگب و  وا  اـب  فـطل  يور  زا  هک  هملک  کـی  هب  ار  شنمؤـم  ردارب  دـنک  مارکا  هکره  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دشاب مارکا  نیا  لوغشم  ات  دشاب  یهلا  تمحر  هیاس  رد  هتسویپ 
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تسا راوازس  اه  نآ  تبحاصم  ینیشنمه و  هک  یتعامج  تساور و  اجنآ  رد  ندش  لخاد  هک  یسلاجم  : مجنپ لصف 

یسک نکم  تعباتم  تسا و  وت  هاوخ  ریخ  دنایرگ و  یم  ار  وت  هک  ار  یـسک  نک  تعباتم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.تسا وت  نداد  بیرف  ماقم  رد  دنادنخ و  یم  ار  وت  هک  ار 

هکره هک  دینک  یم  تبحاصم  دییوگ و  یم  نخـس  هک  اب  هک  دـینک  رظن  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
ناشلاح رگا  دوش و  یم  داش  ناشیا  تبحاصم  زا  تسا  کین  ناـشلاح  رگا  دـنیامن ، یم  وا  هب  ار  شناـبحاصم  گرم ، تقو  رد  تسه 

نم هب  ارم  ياه  بیع  هک  تسا  یسک  نم  دزن  نم  ناردارب  نیرتهب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .دوش و  یم  نیگمغ  تسا  دب 
تسین ییافو  یتناما و  يدهع و  ار  ناشیا  هک  هزات ، نابحاصم  تبحاصم  زا  نک  رذح  هنهک و  نابحاصم  هب  داب  وت  رب  دومرف : .دیوگب و 

.یشاب هتشاد  رایسب  دامتعا  دنچ  ره  سک  همه  زا  شاب  رذح  رب  و 

هک یـسلجم  زا  دـنتمهت و  لحم  هک  ییاهاج  زا  نک  باـنتجا  هک  راـهنیز  دومرف : تیـصو  تاـفو  تقو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
.ار دوخ  بحاصم  دهد  یم  بیرف  دب  نیشنمه  هک  دنربب  وت  هب  دب  نامگ 

.دشاب نیشنمه  تمهت  لها  اب  هک  تسا  یسک  تمهت  هب  مدرم  نیرتراوازس  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

یم وا  هب  دـب  نامگ  هک  ار  یـسک  دـنکن  تمالم  دروآرد ، تمهت  لحم  رد  ار  دوخ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.درب

اریز دتسیان  هار  نایم  رد  دوخ  ردام  اب  یسک  هک  دیاب  تمهت و  کش و  عضاوم  زا  دیزیهرپ  هب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا 
.تسا وا  ردام  هک  دناد  یمن  سک  همه  هک 

سک و نیا  هب  دـنک  یم  تیارـس  شقـالخا  دـب ، بحاـصم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
.ینک یم  ینیشنمه  هک  اب  نک  رظن  سپ  دنک ، یم  كاله  ار  سک  نیا  دب  نیشنمه 

یتلیـضف ناکین  اب  نادـب  یتسود  و  ناکین ، يارب  تسا  یباوث  ناکین  اـب  ناـکین  یتسود  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.نادب يارب  تسا  يراوخ  نادب  اب  ناکین  ینمشد  و  ناکین ، يارب  تسا  یتنیز  ناکین  اب  نادب  ینمشد  و  ناکین ، يارب  تسا 
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تبحاصم وگغورد  اب  هک  راهنیز  نکم ؛ تقافر  ینابزمه و  تبحاصم و  سک  جنپ  اب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 
رد ار  کیدزن  دـیامن و  یم  کیدزن  وت  يارب  ار  رود  دـهد و  یم  بیرف  ار  وت  دوخ  ياه  غورد  هب  تسا ، بارـس  تباـب  زا  وا  هک  نکم 

.دـشورف و یم  رتمک  ای  نارگید  دزن  ندروخ  ماعط  کی  هب  ار  وت  وا  هک  قساف  اب  نکم  تبحاصم  هک  راهنیز  .دـیامن و  یم  رود  وت  رظن 
تبحاصم قمحا  اب  .یناسر و  مه  هب  جایتحا  تیاهن  هک  یماگنه  رد  دـنک  یمن  يرای  دوخ  لام  هب  ار  وت  هک  نکم  تبحاصم  لـیخب  اـب 

هـس رد  یلاعت  قح  هک  نکم  تبحاصم  دنک  محر  عطق  هک  یـسک  اب  .دـناسر و  یم  ررـض  دـناسرب  عفن  وت  هب  دـهاوخ  رگا  وا  هک  نکم 
.تسا هدرک  تنعل  ار  وا  دیجم  نآرق  رد  عضوم 

.دنک يردارب  وگغورد  قمحا و  رجاف و  اب  هک  ار  ناملسم  تسین  راوازس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

یند و مدرم  اب  نتـسشن  دناریم ؛ یم  ار  لد  ناشیا  ینیـشنمه  هک  دنـسک  هس  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  و 
هک وشم  نابسچ  کیدزن و  نایانشآ ، اب  رایـسب  هک  تفگ  دوخ  رـسپ  اب  نامقل  ترـضح  .نارگناوت و  اب  نتـسشن  نانز و  اب  نتفگ  نخس 

نایم هچنانچ  دشاب و  نآ  ناهاوخ  هک  نکب  یسک  اب  یکین  .يوش و  یم  راوخ  هک  نکم  مه  يرود  ناشیا  زا  دوش و  یم  ییادج  ثعاب 
، دبـسچ یم  وا  هب  هـتبلا  دور  یم  ریغ  کـیدزن  هـکره  .دـشاب  یمن  یتـسود  راکدـب  راـکوکین و  ناـیم  تـسین  یتـسود  شیم  گرگ و 
دونـش و یم  مانـشد  دـنک  یم  هلداجم  مدرم  اب  هکره  دزومآ و  یم  وا  ياه  يدـب  زا  دـنک  یم  تبحاـصم  رادرکدـب  اـب  هکره  نینچمه 

نابز هکره  دنام و  یمن  ملاس  يدب  زا  دنیشن  یم  دب  نیشنمه  وا  اب  هکره  دوش و  یم  هدز  تمهت  دوش  یم  لخاد  دب  سلاجم  رد  هکره 
.درب یم  ینامیشپ  هشیمه  دراد  یمن  هاگن  ار  دوخ 

.دوب دیهاوخ  لثم  مدرم  دزن  هک  دینکم  تعدب  باحصا  اب  ینیشنمه  تبحاصم و  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

قمحا اب  هک  راهنیز  دومرف : .دشاب و  یم  دوخ  بحاصم  تسود و  نید  رب  یمدآ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 
.دناجنرب ار  وت  هک  نآ  هب  تسا  رت  کیدزن  يرت  یضار  وا  زا  هک  یماگنه  رد  نکم ، تبحاصم 

.دزیرگب نالهاج  تبحص  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  میکح  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
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ار وا  هک  دـناوت  دـنیبب و  دـشاب  وا  هورکم  هک  يرما  رب  ار  شنمؤـم  ردارب  هـک  یـسک  تـسا : لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا 
يدوز هب  قـمحا  تبحاـصم  زا  دـنکن  باـنتجا  هک  یـسک  و  وا ، يردارب  رد  تسا  هدرک  تناـیخ  دـنادرگن ، رب  رما و  نآ  زا  دـنادرگرب 

.دراد یمرب  ار  وا  قالخا 

.دهد یم  تنیز  وت  رظن  رد  ار  ادخ  تیصعم  هک  تسا  یسک  وت  نابحاصم  نیرتدب  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

.ناکین قح  رد  تسا  ندرب  دب  نامگ  ثروم  نادب  اب  ینیشنمه  دومرف : و 

هب انتعا  وا ، تبحاصم  دشخب  یمن  وت  هب  ینید  عفن  هکره  نک  رظن  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.نکم تبغر  وا  تبحص  رد  نکم و  وا  نأش 

یـسک اب  یکین  دشاب و  افو  یب  هک  یـشاب  هتـشاد  یـسک  اب  هک  یتبحم  دوش ؛ یم  عیاض  هک  تسا  زیچ  راهچ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دنکن يرادهاگن  هک  يراپسب  یسک  هب  هک  يزار  دهدن و  شوگ  هک  يزومایب  یسک  هب  هک  یملع  دنکن و  وت  رکش  هک  ینکب 

شرف رب  لهاج  اب  ندرک  تبحص  زا  تسا  رتهب  ندرک ، تبحـص  ملاع  اب  يا  هلبزم  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا 
.وکین ياه 

؟ مینک ینیشنمه  هک  اب  دنتفگ : مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هب  نایراوح  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  ę هللا ع یلص  لوسر  ترضح  زا 
دیامرفب تبغر  ترخآ  يوس  هب  ار  امش  وا و  نتفگ  نخس  دیازفیب  امش  ملع  رد  وا ، ندید  دروآ  امش  دای  هب  ار  ادخ  هک  یسک  اب  : دومرف

.وا رادرک 

.تسا ترخآ  ایند و  فرش  نتسشن  نید  لها  اب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.لاس کی  تدابع  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  مشاب  هتشاد  وا  رب  دامتعا  هک  یسک  اب  نتسشن  کی  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  و 

، داد رایـسب  تمعن  وا  رب  ادخ  هک  دناد  یم  نانچ  دنیـشن  یم  ناشیا  اب  هک  لّوا  هدنب ، هک  دینیـشنم  نارگناوت  اب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دادن وا  رب  تمعن  چیه  ادخ  هک  دنک  یم  نامگ  نانچ  هک  تسا  هتساخن  رب  زونه 

نانز اب  ندرک و  هانگ  زا  دعب  هانگ  دناریم ؛ یم  ار  لد  هک  تسا  زیچ  راهچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
ای دنتفگ : .ندرک  ناگدرم  اب  ینیشنمه  و  ددرگنرب ، قح  هب  دیوگ و  وا  ییوگ و  وت  هک  ندرک ، هلداجم  قمحا  اب  نتفگ و  نخس  رایـسب 

.دشاب هدرک  شومارف  ار  ادخ  هک  يرگناوت  ره  دومرف : دنتسیک ؟ ناگدرم  هَّللا ! لوسر 
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هب رگا  دـینک و  ینیـشنمه  تفرعم  نید و  لها  اـب  دومرف : یم  دوخ  نادـنزرف  هب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  زا 
نابحاص اب  سپ  مدرم ، ینیـشنمه  زا  دشاب  راچان  رگا  ناشیا و  ریغ  تبحاصم  زا  تسا  رت  ملاس  رت و  سنوم  ییاهنت  دنیاین ، امـش  تسد 

.دنیوگ یمن  شحف  دوخ  سلاجم  رد  ناشیا  هک  دنیشنب  تورم 

دننام ناشیا  اب  یکین  هک  دراد  هاـگن  ار  دوخ  ردـپ  ناـبحاصم  یمدآ  هک  تسا  نآ  راوازـس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  زا 
.تسا ردپ  اب  یکین 

یتعامج رگا  سلاجم ، رد  نک  رظن  تریـصب  هدید  هب  دنزرف ! يا  دومرف : دوخ  رـسپ  اب  نامقل  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
هدایز وت  ملع  ناشیا  ینیـشنمه  زا  دهد و  یم  عفن  وت  هب  ملع  یملاع ، وت  رگا  هک  اریز  نیـشنب  ناشیا  اب  دننک ، یم  ادـخ  دای  هک  ینیبب  ار 

.دریگ ورف  ناشیا  اب  مه  ار  وت  دتسرفب و  ناشیا  رب  یتمحر  ادخ  هک  دیاش  دنزومآ و  یم  ملع  ار  وت  یلهاج ، رگا  دوش و  یم 

رگید ثیدح  رد  و  دـننک ، ادـخ  دای  اجنآ  رد  هک  یـسلاجم  رد  ندـش  رـضاح  هب  داب  وت  رب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
هب نتفر  لّوا : دشاب ؛ هجو  هد  زا  یکی  هب  اه  هناخ  هب  ندرک  دّدرت  هک  تسا  نآ  راوازس  هک  دنتفگ  یم  هتـشذگ  نامز  رد  نایاناد  دومرف :

ناشیا قح  تسا و  لصتم  ادـخ  تعاط  هب  ناشیا  تعاطا  هک  نید  ناـهاشداپ  هناـخ  رد  میود : .هرمع  جـح و  يادا  يارب  زا  ادـخ  هناـخ 
ایند نید و  مولع  هدافتسا  ناشیا  زا  هک  املع  هناخ  رد  میس : .تسا  تخس  ناشیا  تفلاخم  ررـض  تسا و  میظع  ناشعفن  تسا و  بجاو 

مدرم هک  ینادرخ  یب  هناخ  رد  مجنپ : .دنهد  یم  ترخآ  باوث  دیما  هب  ار  دوخ  لام  هک  ششخب  دوج و  لها  هناخ  رد  مراهچ : .دنیامن 
بلط يارب  ناگرزب  فارـشا و  هناخ  رد  مشـش : .دـنرب  یم  هانپ  ناشیا  هب  اه  تجاح  رد  دـنوش و  یم  جاتحم  ناشیا  هب  رهد  ثداوح  رد 

رد مزع  تیوقت  ناشیا و  میقتـسم  يأر  تهج  زا  دـنراد  تعفنم  دـیما  ناشیا  دزن  هک  یعمج  هاگرد  متفه : .ناـشیا  هب  جاـیتحا  تزع و 
.تسا مزال  ناشیا  قح  بجاو و  ناشیا  تلـصاوم  هک  نآ  ببـس  هب  نمؤم  ناردارب  هناخ  رد  متـشه : .ناـشیا  هب  ندرک  تروشم  روما و 

یم عفد  ناشیا  توادـع  ندـید ، ارادـم و  قفر و  هب  ناشیا و  ياهررـض  دوش  یم  نکاس  ندرک  ارادـم  هب  هک  ینانمـشد  هناـخ  رد  مهن :
.تفرگ ناوت  یم  ناشیا  ینابزمه  هب  سنا  درک و  ناوت  یم  هدافتسا  هنسح  بادآ  ناشیا  ندید  زا  هک  یعمج  هناخ  رد  مهد : .دوش 
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نتخادنا ناهد  بآ  غورآ و  هسطع و  بادآ  : مشش لصف 

دنک و مالس  وا  رب  دنک ، تاقالم  ار  وا  نوچ  هک  تسه  مزال  قح  شردارب  رب  ار  ناملسم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
دنک یم  هسطع  هک  نآ  دیاب  دنک و  اعد  ار  وا  دنک  هسطع  نوچ  دـشاب و  وا  هاوخریخ  هنابیاغ  رد  دـنک و  تدایع  ار  وا  دوش  رامیب  نوچ 
ُهَّللا ُمُکیدـْهَی  : » دـیوگب باوج  رد  وا  و  ُهَّللا ؛ َکَمِحَر  دـنیوگب : وا  هب  نارگید  و  َُهل ؛» َکیرَـش  ـال  َنیَملاـعلا  ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْـمَْحلَا  : » دـیوگب

«. ْمَُکلاب ُِحلُْصیَو 

هلـصاف نایم  رد  ایرد  هچ  رگا  دـینک  اعد  ار  وا  دـنک  هسطع  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دشاب

.تسا نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  هسطع  تسا و  ناطیش  زا  هرد  نهد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد 

و حراوج ، اضعا و  یتمالس  ندب و  تحـص  ماگنه  رد  تسه  هدنب  رب  رایـسب  ياه  تمعن  ار  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
نالوج شندب  رد  هک  ار  يداب  دیامرف  یم  رما  ادخ  ببـس  نیا  هب  سپ  دنک ، رکـش  اه  تمعن  نآ  رب  ار  ادخ  هک  دنک  یم  شومارف  هدنب 
یفالت دمح  نیا  هک  دنک  دمح  ار  ادـخ  لاح  نیا  رد  هک  دـنا  هدرک  ررقم  تهج  نیا  زا  سپ  دـیآ ، یم  نوریب  شا  ینیب  زا  دـنک و  یم 

.تسا هدرک  شومارف  هک  دشاب  اه  تمعن  نآ  رکش 

.دروآ یم  دای  هب  ار  ادخ  ندب و  هب  دناسر  یم  عفن  هسطع ، تسا  يزیچ  وکین  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 

ٍدَّمَُحم یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  هَِّلل  ُدْمَْحلَا  : » دـیوگب دـنک  هسطع  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  نسح  ثیدـح  رد 
«. ِِهْتَیب ِلْهَاَو 

؛ ُهَّللا َکُمَحْرَی  دنیوگب : وا  هب  نارگید  و  َُهل ؛» َکیرَـش  ال    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب دنک  هسطع  یـسک  نوچ  دومرف : رگید  نسح  ثیدح  رد 
.اَنلَو ََکل  ُهَّللا  ُرِفْغَی  دیوگب : باوج  رد  وا  و 

: تفگ درک و  هسطع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  یغلابان  لفط  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.َکِیف ُهَّللا  َكَراب  : دومرف وا  هب  ترضح    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا 

ص:368

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 386 

http://www.ghaemiyeh.com


تشگنا سپ  َنیَِملاْعلا ؛» ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دندومرف سپ  دندرک ، هسطع  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
«. ًارِخاد ًامْغَر    ِ ِهَّلل یِْفنَا  َمَغَر  : » دنتفگ دنتشاذگ و  ینیب  رب  ار 

درد شوگ و  درد  ٍلاح ؛» ِّلُک  یلَع  َنیَملاعلا  ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب هسطع  زا  دعب  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دباین نادند 

شتیب لها  دّـمحم و  رب  تاولـص  دـنک و  یهلا  دـمح  دونـشب  ار  یـسک  هسطع  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
.دسرن وا  هب  نادند  درد  مشچ و  درد  دتسرفب ،

.دشاب هلصاف  وا  وت و  نایم  رد  ایرد  هچ  رگا  وگب  ار  نیا  دومرف : و 

.دنکب ادخ  دمح  دنک  هسطع  یسک  نوچ  هک  شوگدرد  نادند و  درد  عفر  يارب  : دومرف رگید  ثیدح  رد 

.ُهَّللا َکُمَحْرَی  دنتفگ : وا  هب  ترضح  نآ  درک ، هسطع  ییاسرت  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

يارب زا  دنامب  تکاس  دـنک و  هسطع  یناملـسم  نوچ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد 
: دنیوگ یم  هکئالم  َنیَملاعلا ؛» ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب وا  رگا  و  َنیَملاْعلا ؛» ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دنیوگ یم  وا  بناج  زا  هکئالم  یتلع ،

«. ََکل ُهَّللا  ُرِفْغَی  »

.تسا ندب  تحار  تسا و  وا  تیفاع  تمالع  رامیب  ندرک  هسطع  دومرف : و 

هس زا  هدایز  نوچ  دوشن و  هبترم  هس  زا  هدایز  هک  یمادام  ندب  هب  دشخب  یم  عفن  هسطع  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.تسا يرامیب  درد و  دوش ،

ُُهلْهَا َوُه  امَک  ًارِیثَک  َنیَملاْعلا  ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب دراذگ و  ینیب  يور  رب  ار  تسد  دـنک و  هسطع  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
هب دورب  ات  رت  گرزب  سگم  زا  رت و  کچوک  خلم  زا  دیآ  نوریب  یغرم  وا  ینیب  خاروس  زا  َمَّلَسَو ؛» ِِهلآَو  ِِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم  یلَع  هَّللا  یَّلَـصَو 

.تمایق زور  ات  وا  يارب  دنک  رافغتسا  شرع ، ریز 

.تسا نمیا  ندرم  زا  زور  تفه  ات  دنک ، هسطع  هک  یسک  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

دوش و عقاو  وا  نیب  هک  ار  ینخس  دنک  یم  قیدصت  هسطع  تسا : لوقنم  تیاور  دنچ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
.تسا نخس  نآ  یتسار  تمالع 

.راذگاو ار  وا  دوش  هس  زا  هدایز  نوچ  وگب و  اعد  هبترم  هس  ات  ار  هسطع  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
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: دـیوگب دراذـگ و  ینیب  يور  رب  تداهـش  تشگنا  هک  تسا  نآ  راوازـس  دـنک  هسطع  یـسک  نوـچ  تـسا : لوـقنم  رگید  تـیاور  رد 
و ٍرِسْحَتْسُم ؛» الَو  ٍفِْکنَتْـسُم  َْریَغ  ًارِغاص  ًارِخاد  ًامْغَر    ِ ِهَّلل یِْفنَا  َمَغَر  َنیرِهاّطلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  َنیَملاْعلا  ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  »

هـسطع نمؤم  درم  نوچ  و  ُهَّللا » َكافَـش  : » دیوگب دوش  هدایز  نوچ  و  ُهَّللا ، َکُمَحْرَی  دیوگب : هبترم  هس  ات  دـنک ، هسطع  يرگید  هاگره 
دـشاب رامیب  رگا  و  ُهَّللا ،» َکَعَرَز  : » دـیوگب دـشاب  لفط  رگا  ُهَّللا و  ِكاـفاع  دـیوگب : دـشاب  نز  رگا  و  ُهَّللا ،» َکُـمَحْرَی  : » دـیوگب دـنک 

رد و  َْکیَلَع ،» ُهَّللا  یَّلَـص  : » دیوگب دشاب  ماما  ای  ربمغیپ  رگا  و  ُهَّللا ،» َكادَه  : » دـیوگب دـشاب  یمذ  رفاک  رگا  و  ُهَّللا ،» َكافَـش  : » دـیوگب
«. ْمَُکلَو اَنل  ُهَّللا  ُرِفْغَی  : » دنیوگب باوج 

لوزن میس : .هوقل  مّیود : .هروخ  لّوا : ار ، درد  جنپ  دنادرگ  یم  نمیا  ندرک  هسطع  رایسب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
، هسطع دوـش  مک  هک  یهاوـخ  رگا  .مشچ و  رد  وـم  ندـمآ  نوریب  مجنپ : .ینیب  ياـهرپ  تنوـشخ  تبالـص و  مراـهچ : .مشچ  رد  بآ 

.دش فرطرب  مدناکچ ، زور  جنپ  هک  تفگ : يوار  .کناد  کی  ردق  هب  ناکچب  ینیب  رد  شوگنزرم  نغور 

تسا لمتحم  دنارذگب و  دوخ  رطاخ  رد  ار  یهلا  دمح  دنک ، هسطع  الخلا  تیب  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دشاب نتفگ  هتسهآ  دارم  هک 

ُهَّللا ُرِفْغَی  : » دـیوگب باوج  رد  وا  و  ُهَّللا ،» ُمُکُمَحْرَی  : » وگب وا  هب  دـنک  هسطع  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
«. ْمُکُمَحْرَی ْمَُکل و 

دزن ندرک و  هسطع  دزن  تسا  بجاو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رب  تاولـص  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
.تاناویح نتشک 

.دنکن و دنلب  نامـسآ  بناج  هب  دنز ، غورآ  هک  یـسک  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دینکب یهلا  دمح  نآ  زا  دعب  تسا ، ادخ  تمعن  غورآ  دومرف :

.دنکب رافغتسا  دزادنیب  یشومارف  يور  زا  رگا  دزادنین و  هلبق  بناج  هب  ار  ناهد  بآ  نمؤم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

.دیوگب ِهَّلل ِ»  ُدْمَْحلَا  ، » دنک هسطع  زامن  رد  یسک  هاگره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  ثیدح  رد 

ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو    ِ ِهَّلل ُدْـمَْحلَا  : » وگب یـشاب  زاـمن  رد  وت  دـنک و  هسطع  یـسک  هک  يونـشب  رگا  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دشاب ایرد  تسا  هدرک  هسطع  هک  صخش  نایم  رد  هچ  رگا  ٍدَّمَُحم ،»
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نتشاد ناهنپ  ار  سلجم  زار  ندرک و  تبحص  بادآ  ندرک و  تبحص  یشوگ  رد  ندیدنخ و  ندرک و  حازم  : متفه لصف 

رد رفن  هس  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  مالـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.تسا رگید  قیفر  نآ  ياذیا  هودنا و  بجوم  هک  دننکن  یشوگرس  رگیدکی  اب  ناشیا  يات  ود  دنشاب ، یسلجم 

دیوگب نخس  دوخ  ناملسم  ردارب  نخس  نایم  رد  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.تسا هدرک  وا  يور  رد  یشارخ  هشدخ و  هک  تسا  نانچ 

هک نآ  رگم  دوشن  روکذـم  رگید  ياج  رد  هک  دـیاب  تشذـگ  هچنآ  ینعی  تسا ، تناما  هب  سلاجم  تسا : لوقنم  رایـسب  ثیداـحا  رد 
.دنا یضار  ناشیا  هک  دنناد 

رگم دنک ، لقن  وا  دراد  ناهنپ  شبحاص  هک  ار  ینخس  هک  تسین  ار  يدحا  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
.دشاب صخش  نآ  ياه  یکین  رکذ  ای  مزال  نآ  راهظا  هک  دشاب  یملع  هک  نآ 

هتخیر یمارح  نوخ  نآ  رد  هک  یـسلجم  رگم  تسا  تناـما  هب  سلاـجم  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنربب قح  ان  هب  ار  یلام  ای  دننک  لالح  ار  یمارح  جْرف  ای  دوش 

.دشاب یم  یعبط  شوخ  حازم و  وا  رد  هک  نآ  رگم  تسین  ینمؤم  چیه  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

، هک تفگ  تسا ؟ نوچ  رگیدکی  اب  امش  ندرک  یعبط  شوخ  هک  دندیـسرپ  یـصخش  زا  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
هک دوب  رایـسب  دوش و  یم  نمؤم  ردارب  یلاحـشوخ  بجوم  تسا و  قلُخ  یکین  زا  ندرک  حازم  هک  دینکب  دومرف : ترـضح  .تسا  مک 

.دننادرگ داش  ار  وا  هک  یصخش  اب  دندرک  یم  حازم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

شحف هک  یمادام  مدرم ، نایم  دـنک  یعبط  شوخ  هک  ار  یـسک  دراد  یم  تسود  ادـخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  زا 
.دیوگن

.دشاب هتشادن  ادص  دشاب و  مسبت  دیاب  یم  نمؤم  ندیدنخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.دزادگ یم  ار  کمن  بآ ، هچنانچ  دزادگ  یم  ار  نید  دناریم و  یم  ار  لد  ندیدنخ ، رایسب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
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.دوش نآ  ثعاب  یبجعت  هک  نآ  یب  ندیدنخ  تسا  ینادان  زا  دومرف : و 

حازم وا  اب  يراد  تسود  ار  یسک  نوچ  دومرف : .درب و  یم  ار  وربآ  هک  دینکم  رایـسب  حازم  هک  راهنیز  دومرف : رگید  نسح  ثیدح  رد 
.نکم هلداجم  و 

.درب یم  ار  وربآ  ندیدنخ  رایسب  دومرف : .تسا  ناطیش  زا  ندرک  ههقهق  دومرف : رگید  نسح  ثیدح  رد 

.تسا کچوک  مانشد  دسر و  یم  مه  هب  اه  هنیک  هک  دینکم  حازم  راهنیز  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

«. یْنتُقْمَت َّمُهَّللَا ال  : » وگب ندش  غراف  زا  دعب  ینکب  ههقهق  هدنخ  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

.دنک یم  فرطرب  ار  نادرم  تباهم  درب و  یم  ار  وربآ  ندرک  حازم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.وت رب  دوش  یم  مدرم  تأرج  ثعاب  هک  نکم  یعبط  شوخ  درب و  یم  ار  تنسُح  هک  نکم  هلداجم  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

یم کبس  ار  تا  يدرم  تورم  درب و  یم  ار  تنامیا  رون  هک  نکم  حازم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دنک

.درک یم  ییحی  هک  نآ  زا  دوب  رتهب  درک  یم  یسیع  هچنآ  دیدنخ و  یمن  تسیرگ و  یم  ییحی  ترضح  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 

رایسب هدنخ  هک  راهنیز  دنزرف ! يا  تفگ : یم  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلعدوواد  ترـضح  تسا : لوقنم  ثیدح  رد 
.تمایق زور  رد  دنک  یم  ریقف  ار  یمدآ  ندیدنخ  رایسب  هک  نکم 

ترـضح زا  و  ددـنخ ؟ یم  ارچ  دراد  مّنهج  هب  ناـمیا  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  دوـمرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 
یسک رایسب  هچ  و  دشاب ، رایسب  شا  هیرگ  تمایق  زور  رد  يزاب ، بعل و  يور  زا  ددنخ  هک  یسک  رایسب  هچ  : دومرف مالسلا  هیلع  قداص 

.دشاب رایسب  شا  هدنخ  یلاحشوخ و  تشهب  رد  دوخ ، هانگ  رب  دیرگ  رایسب  هک 

دشاب و نادنخ  ور و  هداشگ  دـشابن و  هتفرگ  سوبع و  هک  دـیاب  یم  نمؤم  هک  دوش  یم  رهاظ  نینچ  رگید  رابخا  رابخا و  نیا  زا  سپ ،
.تسا ناهیفس  نادرخ و  یب  لعف  تسا و  مومذم  ندرک  یعبط  شوخ  رایسب  ندیدنخ و  رایسب  اما  تسا  بولطم  حازم  زا  يردق 
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رگیدکی رب  سلاجم  باحصا  قوقح  تسلاجم و  بادآ  ریاس  : متشه لصف 

یـشاب و نمؤم  ات  دنک  ترواجم  وت  اب  هک  یـسک  اب  نک  ترواجم  وکین  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.یشاب ناملسم  ات  دوخ  نابحاصم  اب  نک  تبحاصم  وکین 

هک متفگ  هار ؟ رد  دوب  وـت  بحاـصم  یـسک  هچ  دوـمرف : .متفر  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  تسا : لوـقنم  لـضفم  زا  و 
، هک یناد  یمن  رگم  دومرف : .مناد  یمن  ار  شیاـج  ما  هدـش  هنیدـم  لـخاد  اـت  هک  متفگ  دـش ؟ هچ  دومرف : .نمؤم  ناردارب  زا  یـصخش 

.تمایق رد  دنک  یم  لاؤس  وا  قح  زا  یلاعت  قح  درک  تبحاصم  یسک  اب  ماگ  لهچ  هک  یسک 

زا هک  دـنیبب  يزیچ  مدرم  بیع  زا  هک  ار  یمدآ  تسا  سب  بیع  نیمه  تسا : لوـقنم  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
یعفن هک  يزیچ  هب  ار  دوخ  نیشنمه  دنک  رازآ  درک و  ناوتن  نآ  كرت  دوخ  هک  يزیچ  رب  دنک  شنزرـس  ار  مدرم  دشوپ و  مشچ  دوخ 

.دهدن وا  هب 

رگا درک و  دیابن  يدرخ  یب  لهاج  اب  درک و  دیابن  رازآ  ار  نمؤم  سپ  لهاج ، ای  دننمؤم  ای  مدرم  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما 
.دوب یهاوخ  وا  لثم  هن 

اب دنکن  تقافر  وکین  دوخ و  نابحاصم  اب  دنکن  تبحاصم  وکین  هک  یـسک  تسین  ام  زا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دنک ینابرهم  وا  اب  هک  یسک  اب  دنکن  یگراوخ  کمن  وکین  دوخ و  ناقیفر 

يارب نادرگ  صلاـخ  ار  دوخ  یبلق  تبحم  نکب و  راـگزاس  شوخ  ناـبز  هب  قفاـنم  اـب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا 
.وا اب  نک  تسلاجم  وکین  دنک  ینیشنمه  وت  اب  يدوهی  رگا  نانمؤم و 

.دنراد تسود  ار  وت  ات  مدرم  اب  نک  ینابرهم  : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

نوچ هک  نآ  لّوا : دنادرگ ؛ یم  صلاخ  فاص و  شناملـسم  ردارب  يارب  ار  یمدآ  تبحم  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
هب هک  نآ  موس : .دنیشن  وا  دزن  نوچ  دیاشگب  وا  يارب  اج  هک  نآ  مود : .دنک  تاقالم  ار  وا  یلاحشوخ  ییور و  شوخ  هب  دروخرب  وا  اب 

.دناوخب ار  وا  دراد  یم  رت  تسود  هک  یمان  ره 
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.تسا لقع  فصن  ندرک  مدرم  اب  ینابرهم  یتسود و  راهظا  دومرف : و 

هک نک  راهظا  وا  اب  ار  دوخ  یتسود  يراد  تسود  ار  یسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد  و 
.امش نایم  دوش  یم  تبحم  تابث  ثعاب  رتشیب 

ناـیم ار  دوخ  ياـه  ندرک  رظن  دـندرک  یم  تمـسق  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  دوـمرف : رگید  حیحـص  ثیدـح  رد 
.دندرک یمن  زارد  اپ  دوخ  باحصا  روضح  رد  زگره  دندرک و  یمن  رظن  يرگید  زا  رتشیب  یکی  هب  هک  دوخ  باحصا 

شمان دشاب  بیاغ  نوچ  ناوخب و  هینک  هب  ار  وا  دشاب  رضاح  یسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد 
.اه نیا  لاثما  باون و  اقآ و  ازریم و  دنوخآ و  لثم  تسا ، هینک  ياج  هب  باقلا  مجع  نایم  رد  .وگب و  ار 

ردپ مان  ار و  شمان  دیاب  دراد  تسود  ار  دوخ  ناملسم  ردارب  یسک  نوچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
دهاوخ ناـقمحا  ییانـشآ  نآ  هن  رگا  تسا و  یتسود  يردارب و  همزـال  قوقح  هلمج  زا  نیا  هک  وا  زا  دـسرپب  ار  شناـشیوخ  هلیبق و  و 

.دوب

دورن و دـنک و  هدـعو  فلخ  وا  دـنک  ایهم  یماعط  یـسک  يارب  یـصخش  هک  نآ  مکی : تسا ؛ زیچ  هس  زجع  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
ادج وا  زا  ات  تساجک  زا  تسیک و  هک  دنکن  مولعم  دنک و  ینیشنمه  تبحاصم و  یـسک  اب  یـصخش  هک  نآ  مود : .دروخن  ار  وا  ماعط 

دـنکب و ّینأت  هب  دـیاب  یم  هکلب  دـهدب ، بآ  وا  دـهدب  بآ  نز  هک  نآ  زا  شیپ  دـنک و  عامج  دوخ  نز  اـب  یـسک  هک  نآ  موس : .دوش 
.دنهدب بآ  مه  اب  ود  ره  ات  دنک  ثکم 

.تسا ایح  ندش  فرطرب  ثعاب  هک  رادمرب  دوخ  نمؤم  ردارب  دوخ و  نایم  زا  هدرپ  رایسب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا 

هنـسح هد  یلاعت  قح  درادرب ، یتفاثک  ای  یکاشاخ  ای  یهاک  نمؤم  ردارب  يور  زا  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دسیونب هنسح  وا  يارب  یلاعت  قح  نمؤم ، ردارب  يور  رد  دنک  مسبت  هکره  و  دسیونب ، شلمع  همان  رد 

َطاَمَا : » دـیوگب لمع  نآ  ربارب  رد  وا  درادرب ، نمؤم  ردارب  زا  نآ  دـننام  ای  یکاشاخ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.یهاوخ یمن  ار  هچنآ  دنک  رود  ادخ  ینعی  ُهَرْکَت ؛» ام  َْکنَع  ُهَّللا 
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ال : » هک یـسک  هب  دـیوگب  یـسک  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.ینالف ناج  وت و  ناج  هب  هک  دنیوگ  یم  یسراف  رد  هچنانچ  ٍنالُف ؛» ُهویَحَو  َُکتویَحَو 

زا هک  یتسرد  هب  ناشیا ، يدب  سرت  زا  دنراد  یم  یمارگ  ار  ناشیا  مدرم  هک  دنا  یتعامج  نم  تما  نیرتدـب  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دشاب نینچ  هکره  تسین  نم 

«. مهیلع هَّللا  تاولـص   » تلاسر تیب  لها  ینمـشد  لّوا : تسا ؛ تمالع  دنچ  ار  انزلادلَو  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هک نآ  مراـهچ : .درامـش  کبـس  فیفخ و  ار  نید  هک  نآ  موس : .تسا  هدـش  قلخ  نآ  زا  هک  یمارح  نآ  هب  تسا  لـیام  هک  نآ  مود :

انزلا دـلَو  ای  هک  نآ  رگم  دـنک  یمن  ناشیا  رازآ  دَروخ و  یمنرب  دـب  ِمدرم  اـب  سک  چـیه  دـنک و  یم  رازآ  ناـشیا  روضح  رد  ار  مدرم 
.تسا هدش  هلماح  وا  هب  ضیح  رد  شردام  ای  تسا 

ار تورم  درب و  یم  ار  تمارک  هک  دـینکن  مدرم  اـب  هعزاـنم  هک  راـهنیز  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
تب ندروـخ و  بارـش  زا  درک  یم  یهن  هچناـنچ  ندرک ، مدرم  اـب  هلداـجم  زا  درک  یم  یهن  ارم  لـیئربج  هتـسویپ  دـنک و  یم  فرطرب 

.ندیتسرپ

دوش ادـج  شردارب  زا  نوچ  تسا ، هتـسشن  هک  دـشاب  یم  لحم  ناـمه  رد  نمؤم  هنیک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دشاب یم  رمع  مامت  رد  رفاک  هنیک  دنام و  یمن  هنیک  شلد  رد  رگید 

یتیصو ارم  تفگ : دمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.هداشگ يور  اب  ار  دوخ  ردارب  نک  تاقالم  دومرف : ترضح  .امرفب 

شوخ يور  هب  مدرم  اب  ینک و  وکین  ار  تنخـس  ینک و  ینابرهم  هک  تسا  نآ  قلخ  یکین  ّدـح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.يروخرب

.درب یم  ار  هنیک  ندروخرب  مدرم  اب  ور  شوخ  لاحشوخ و  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

دنک ملظ  وت  رب  هک  یسک  زا  ینک  وفع  هک  نآ  تسا ؛ ترخآ  ایند و  مراکم  زا  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
.دنک يدرخ  یب  وت  اب  هک  یسک  اب  ینک  ملِح  دُربب و  وت  زا  هک  یسک  اب  ینک  دنویپ  و 

دنادرگ هدایز  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  تزع  ادخ  دروخ ، ورف  ار  یمشخ  هک  ره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

زا ار  شلد  یلاعت  قح  دروآ  لمع  هب  ار  نآ  هک  دشاب  رداق  دروخ و  ورف  ار  یمشخ  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.تمایق زور  رد  دنک  رپ  نامیا  ینمیا و 
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سلاجم رد  ادخ  رکذ  تلیضف  : مهن لصف 

غاب تسا  مادک  هک ، دندیـسرپ  .تشهب  ياه  غاب  يوس  هب  دینک  تردابم  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
دای ار  ادـخ  اج  همه  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دـننک و  نآ  رد  ادـخ  دای  هک  اه  عمجم  اـه و  هقلح  دومرف : تشهب ؟ ياـه 

.تسا امش  اب  وا  هک  دینک 

هتسشن یکدنا  دنچ  ره  دنتـساخ  یمن  رب  یـسلجم  چیه  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.دندرک یم  رافغتسا  هبترم  جنپ  تسیب و  هک  نآ  ات  دنشاب ،

هک تسا  یسک  دننام  نالفاغ ، نایم  رد  ادخ  هدننک  دای  هک ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تسا  لوقنم  هربتعم  ثیداحا  رد 
.تسا تشهب  وا  باوث  یسک  نینچ  نارگید و  نتخیرگ  ماگنه  رد  ادخ  هار  رد  دنک  داهج 

ناراکدـب و ناراـکوکین و  دـنوش  عمج  نآ  رد  هک  یـسلجم  ره  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.دوب دهاوخ  ناشیا  تمادن  ترسح و  ثعاب  تمایق  رد  سلجم  نآ  دنشاب ، هدرکن  سلجم  نآ  رد  ادخ  دای  دنزیخرب و 

دننکن ادخ  دای  سلجم  نآ  رد  دنوش و  عمج  یسلجم  رد  هک  یهورگ  ره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.تمایق زور  رد  ناشیا  رب  تسا  لابو  ترسح و  سلجم  نآ  دنتسرفن ، دوخ  ربمغیپ  رب  تاولص  و 

یـسوم ترـضح  هک  تسا  هتفاین  رییغت  هک  یتاروت  رد  تسا  هتـشون  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
هک نآ  زا  مناد  یم  رت  لیلج  رتزیزع و  ار  وت  هک  درذگ  یم  نم  رب  دنچ  یسلجم  ادنوادخ ! درک : لاؤس  دوخ  راگدرورپ  زا  مالسلا  هیلع 

.تسا وکین  لاح  همه  رد  ندرک  دای  ندرب و  نم  مان  یسوم ! ای  دومرف : باوج  رد  یلاعت  قح  منک ؟ دای  سلجم  نآ  رد  ار  وت 

رد منک  دای  ار  وت  اـت  مدرم  عمجم  رد  نک  داـی  ارم  مدآ ! دـنزرف  يا  : دومرف یلاـعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دشاب وت  عمجم  زا  رتهب  هک  یعمجم 

عمجم رد  منک  دای  ار  وا  نم  ناـنمؤم  زا  یعمجم  ناـیم  رد  دـنک  داـی  ارم  هکره  هک ، دـیامرف  یم  یلاـعت  قح  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.هکئالم
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زا دزیخرب  هک  دـهاوخ  یم  هک  یتقو  رد  دـبایب ، لماک  باوث  تمایق  رد  دـهاوخ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا 
هیآ 181-182] تافاص /  « ] نیَملاْعلا ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلاَو  َنیلَسْرُْملا  یَلَع  ٌمالَسَو  َنوُفِصَی  اّمَع  ِهَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُـس  : » دیوگب سلجم 

.

.تسا سلجم  نآ  ناهانگ  هرافک  نیا  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

...سلاجم رد  مالسلا  مهیلع  همئا  ادخ و  لوسر  ترضح  رکذ  تلیضف  مهد : لصف 

ناشیا لیاضف  ثیداحا  نتفگ  ندومن و  ناشیا  مولع  هثحابم  سلاجم و  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  ادخ و  لوسر  ترضح  رکذ  تلیضف 

ناـشیا رب  سلجم  نآ  دـننکن ، داـی  ار  ادـخ  دـنوش و  عمج  یـسلجم  رد  هک  یموق  ره  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.تمایق زور  رد  دوب  دهاوخ  ترسح 

.تسا ناطیش  دای  زا  ندرک ، ام  نمشد  دای  تسا و  ادخ  دای  ندرک ، ام  دای  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما 

رب دنرذگ  یم  هاگره  نیمز ، رد  دندرگ  یم  ناشیا  هک  تسه  دنچ  یکلَم  ار  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.میتفای ار  دوخ  بلطم  هک  دیتسیاب  دنیوگ : یم  رگیدکی  هب  دننک ، یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  دّمحم و  دای  هک  یتعامج 

دنور و یم  ناشیا  تدایع  هب  دنوش  رامیب  رگا  دنزیخرب ، ناشیا  نوچ  سپ  رما ، نآ  رد  دنوش  یم  کیرـش  ناشیا  اب  دننیـشن و  یم  سپ 
.دننک یم  ناشیا  يوجتسج  دنوش  بیاغ  رگا  دنوش و  یم  رضاح  ناشیا  هزانج  هب  دنریمب  رگا 

لآ تلیـضف  هک  نایعیـش  زا  هس  ود و  کـی و  يوـس  هب  دـننک  یم  رظن  دـنیاه  نامـسآ  رد  هـک  يا  هکئـالم  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
ناشیا و یمک  اب  ار ، تعاـمج  نیا  دـینیب  یمن  هک  دـنیوگ  یم  رگیدـکی  هب  سپ  دـننک ، یم  رکذ  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

باوج رد  هکئالم  زا  رگید  هفیاـط  سپ  .دـننک  یم  رکذ  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  تلیـضف  ناـشیا ، نانمـشد  يرایـسب 
.تسا گرزب  لضف  بحاص  ادخ  دهد و  یم  دهاوخ  یم  هکره  هب  تسا  ادخ  لضف  نیا  هک ، دنیوگ  یم  ناشیا 

ص:377

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 395 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دینک و  یم  تولخ  رگیدکی  اب  نایعیش  امش  ایآ  هک ، دندیسرپ  رـسیم  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
اب هک  مراد  یم  تسود  نم  هَّللاو  دومرف : ترـضح  .هَّللاو  یلب  تفگ : دـییوگ ؟ یم  دـیهاوخ  یم  هچنآ  ناشیا  لیاضف  تیب و  لها  مولع 

، دیا هکئالم  ادخ و  نید  رب  امش  هک  یتسرد  هب  مراد ، یم  تسود  ار  امش  میسن  ار و  امش  يوب  نم  هَّللاو  هک  سلجم ، نآ  رد  مشاب  امش 
.تاعاط رد  یعس  تامرحم و  زا  يراکزیهرپ  هب  دوخ  تعافش  رد  ار  ام  دینک  يرای  سپ 

رگا دـنوش و  یم  عمج  ناشیا  لثم  هکئـالم  زا  هک  نآ  رگم  هداـیز ، اـی  ناـنمؤم  زا  رفن  هس  دـنوش  یمن  عمج  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
زا ار  دب  نآ  ادخ  هک  هکئالم  دننک  یم  اعد  يّرـش ، زا  دنرب  یم  ادخ  هب  هانپ  رگا  دنیوگ و  یم  نیمآ  هکئالم  دنبلط ، یم  ادخ  زا  يزیچ 
ای هس  دنوش  یمن  عمج  دروآرب و  ار  ناشیا  تجاح  هک  دننک  یم  لاؤس  ادخ  زا  هکئالم  دنبلط ، یم  یتجاح  رگا  دـنادرگ و  رود  ناشیا 
یم هک  ینخـس  دـنوش و  یم  رـضاح  نیطایـش  زا  ناشیا  ربارب  هد  هک  نآ  رگم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قح  ناگدـننک  راکنا  زا  هداـیز 
یم ادخ  ناتـسود  تمذم  رگا  دندنخ و  یم  ناشیا  اب  دندنخ  یم  رگا  دنیوگ و  یم  نخـس  ناشیا  نخـس  لثم  هب  مه  نیطایـش  دـنیوگ ،

تمذـم هب  دـننک  یم  عورـش  نوچ  ناشیا ، زا  ینیـشنمه  هب  دوش  التبم  نانمؤم  زا  یـسک  رگا  سپ  .دـننک  یم  تقاـفر  ناـشیا  اـب  دـننک 
زیچ چیه  رب  ادخ  تنعل  درادن و  ادخ  بضغ  تمواقم  بات  سک  چیه  هک  دشابن  ناطیش  نیشنمه  کیرـش و  دزیخرب و  ادخ ، ناتـسود 

.ددرگ زاب  دزیخرب و  یتعاس  كدنا  دنک و  راکنا  لد  هب  دزیخرب ، دناوتن  رگا  دنک و  یمن  عفد 

ندید هب  نمؤم  ناردارب  نتفر  لثم  دنک  یمن  حورجم  ار  وا  ياهرکـشل  ناطیـش و  زیچ  چیه  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا 
مهیلع تیب  لها  ام  تلیـضف  سپ  دننک  یم  ادخ  دای  دنروخ و  یمرب  رگیدکی  اب  هک  نمؤم  ود  هک  یتسرد  هب  ادـخ ، يارب  زا  رگیدـکی 

یم هثاغتـسا  هب  شحور  هک  نآ  ات  دزیر ، یم  ورف  هک  نآ  رگم  دنام  یمن  تشوگ  هراپ  چیه  ناطیـش  يور  رب  دننک ، یم  دای  ار  مالـسلا 
یم تنعل  ار  وا  دنوش و  یم  علطم  ینعم  نیا  رب  تشهب  نانزاخ  اه و  نامسآ  هکئالم  سپ  دبای ، یم  رما  نیا  زا  هک  یملا  تدش  زا  دیآ 

.دتفا یم  نیمز  رب  دورطم  مورحم و  دیماان و  سپ  دنک ، یم  تنعل  ار  وا  هک  نآ  رگم  دنام  یمن  یبرقم  کلم  چیه  دننک و 

هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  لـیاضف  رکذ  هب  ار  دوخ  سلاـجم  دـیهد  تنیز  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.تسه ناربمغیپ  ياه  تلصخ  زا  تلصخ  داتفه  وا  رد  هک  مالسلا 
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، يرایـسب زا  هک  تسا  هداد  رارق  دـنچ  یتلیـضف  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  مردارب  يارب  یلاـعت  قـح  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
شا هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  ناعذا ، رارقا و  يور  زا  دنک  رکذ  ار  وا  لیاضف  زا  تلیضف  کی  هکره  سپ  .درک  ناوت  یمن  نآ  ياصحا 
باتک نآ  زا  یتمالع  ات  دسیونب  ار  وا  لیاضف  زا  تلیـضف  کی  هکره  .دیایب و  سنِا  نج و  هانگ  اب  تمایق  رد  دـنچ  ره  دوش ، هدـیزرمآ 

هب هک  ار  یناهانگ  دزرمایب  ادخ  ترضح ، نآ  لیاضف  زا  یتلیضف  هب  دهد  شوگ  هکره  .دننک و  رافغتسا  وا  يارب  زا  هکئالم  دشاب  یقاب 
وا زا  دزرمایب  ادخ  دشاب  هتـشون  نآ  رد  ترـضح  نآ  لیاضف  زا  یتلیـضف  هک  يا  هتـشون  هب  دنک  رظن  هکره  .دشاب و  هدرک  نداد  شوگ 

.دشاب هدرک  مشچ  هب  هک  ار  یناهانگ 

هک یتسرد  هب  تشهب  يوس  هب  دیاشگب  وا  يارب  یهار  یلاعت  قح  ملع ، بلط  يارب  دور  یهار  کی  هب  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
ملع هدننک  بلط  يارب  زا  دننک  یم  رافغتـسا  و  يدونـشخ ، اضر و  اب  ملع  هدننک  بلط  يارب  زا  دـنراذگ  یم  ار  دوخ  ياه  لاب  هکئالم 
ریاس رب  هدراهچ  بش  رد  تسا  هام  لضف  دـننام  دـباع  رب  ملاع  لضف  .اـیرد و  ناـیهام  یتح  تسا  نیمز  رد  هکره  نامـسآ و  رد  هکره 

.ناگراتس

.دوخ نید  لئاسم  نتفرگ  دای  يارب  دزاسن  غراف  ایند  ياهراک  زا  ار  دوخ  هعمج  ره  رد  هک  يدرم  رب  داب  ُفا  : دومرف رگید  ثیدح  رد 

.دنک یم  هدنز  ار  هدرم  ياه  لد  نم  ناگدنب  نایم  رد  ملع  هرکاذم  هک ، دیامرف  یم  یلاعت  قح  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 

هب و  ار ، اه  لد  دهد  یم  الج  ثیدح  هک  دینک  لقن  ثیدـح  دـینک و  تاقالم  دـینک و  هرکاذـم  رگیدـکی  اب  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.تسا ثیدح  هب  اه  لد  يالج  دریگ و  یم  گنز  ریشمش  هچنانچ  دنریگ  یم  گنز  اه  لد  هک  یتسرد 

.دراد لوبقم  زامن  باوث  ملع  هرکاذم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

نآ بادآ  ناردارب و  اب  ندرک  تروشم  : مهدزای لصف 

يأر زا  دوخ  يارب  دوش  یم  ینغتـسم  هک  یـسک  دزادـنا  یم  هرطاـخم  هب  ار  دوـخ  سفن  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
.نارگید
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هب .ناشیا و  يراکزیهرپ  ردق  هب  ار  نمؤم  ناردارب  راد  تسود  دنسرت و  ادخ  زا  هک  یتعامج  اب  نک  تروشم  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
هک نآ  رد  دننکن  عمط  ات  ار ، ناشیا  نک  تفلاخم  دـننک  رما  یکین  هب  ار  وت  رگا  شاب و  رذـح  رد  ناشیا  ناکین  زا  دـب و  نانز  زا  زیهرپ 

.اه يدب  رد  ینک  ناشیا  تقفاوم 

.دیوگن دناد  نآ  رد  ار  وا  ریخ  هچنآ  دنک و  تروشم  وا  اب  یناملسم  هک  یسک  زا  مرازیب  نم  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

یـسک ناشیا  نایم  رد  دننک و  تروشم  رگیدـکی  اب  هک  یهورگ  ره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  زا 
ناشیا رب  تسا  ناشیا  ریخ  هچنآ  هتبلا  دـشاب  لخاد  ناشیا  تروشم  رد  دـشاب و  دـماح  ای  دومحم  ای  دـمحا  ای  دّـمحم  شمان  هک  دـشاب 

.دوش یم  رهاظ 

تورم دشاب و  میقتـسم  وت  يارب  یهلا  تمعن  هک  یهاوخ  رگا  دومرف : یطاباس  رامع  هب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.نود مدرم  اب  هدنب و  اب  نکم  تروشم  دوخ  روما  رد  دشاب ، وکین  وت  یناگدنز  دشاب و  لماک  وت 

دنک یم  گنت  وت  رب  ار  ندش  رد  هب  هار  هک  ناسرت  نابج  اب  نکم  تروشم  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
هتشاد ایند  صرح  هک  یـسک  اب  نکم  تروشم  دوخ و  دوصقم  تیاغ  هب  ندیـسر  زا  ار  وت  دوش  یم  عنام  هک  لیخب  اب  نکم  تروشم  و 

.تسا رتدب  هک  ار  يأر  ره  وت  يارب  دهد  یم  تنیز  هک  دشاب 

یم تروشم  مدرم  اب  اهراک  رد  هک  یـسک  دوش و  یمن  ناریح  دنک  یم  ادخ  زا  ریخ  بلط  هک  یـسک  ! یلع ای  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دوش یمن  نامیشپ  دنک 

.دنک تروشم  هک  یسک  دوش  یمن  كاله  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و 

.دوخ نامالغ  زا  یهایس  اب  دومرف  یم  تروشم  لماک ، لقع  نآ  اب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هک  دوب  رایسب  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دزاس يراج  وا  نابز  رب  ار  ام  ریخ  ادخ  هک  دشاب  اسب  دومرف : یم  و 

داسف ثروم  هک  نکم  نآ  فالخ  دـیوگب  يزیچ  نوچ  نک و  تروشم  راکزیهرپ  رادـنید  لـقاع  اـب  تسا : لوقنم  هربتعم  ثیداـحا  رد 
.دوش یم  وت  ترخآ  ایند و 

لقع ادخ  دیوگن ، دناد  وا  ریخ  ضحم  هچنآ  دنک و  تروشم  وا  اب  شنمؤم  ردارب  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دنک یم  فرطرب  ار  شیأر  و 

، تسا تعفنم  زا  شیب  وا  يارب  تروشم  ترضم  دنادن  ار  اه  نآ  هکره  هک  دراد  دنچ  يدح  ندرک  تروشم  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دشاب لقاع  دنک  یم  تروشم  وا  اب  هک  یسک  نآ  لّوا :
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دنادرگ علطم  دوخ  ّرـس  مامت  رب  ار  وا  هک  نآ  مراهچ : .دشاب  وا  رای  تسود و  ردارب و  هک  نآ  موس : .دشاب  نیدتم  دازآ و  هک  نآ  مود :
یم عفتنم  تسا  لقاع  رگا  هک  اریز  دـنکن  لقن  یـسک  هب  دراد و  ناهنپ  اما  دـنادب  مه  وا  دـناد  یم  ار  رما  نآ  تاهج  دوخ  هچناـنچ  هک 
نوچ تسا  وت  رادتسود  رای و  رگا  وت و  یهاوخریخ  رد  دنک  یم  تسا  یعـس  قح  هچنآ  تسا  رادنید  دازآ و  رگا  تروشم و  هب  يوش 
دوخ ربمغیپ  یلاعت  قح  هک  تسا  یفاک  نیمه  مامتها  تروشم و  تلیـضف  يارب  زا  هک  نادب  .دنک و  یمن  اشفا  یتفگ  وا  هب  ار  دوخ  زار 

لآ « ] ِهَّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اْذِاَف  ِْرمَْالا  ِیف  ْمُهْرِواشَو  : » هک تسا  هدومرف  تروشم  هب  رما  دـیجم  نآرق  رد  دوب ، تاـنوکم  لـقع  هک  ار 
.ادخ رب  نک  لّکوت  سپ  يدرک  مزع  نوچ  سپ  روما ، رد  دوخ  باحصا  اب  نک  تروشم  ینعی  هیآ 159 ؛ .] نارمع / 

نتشون همان  بادآ  : مهدزاود لصف 

رگیدکی ندید  هب  هک  تسا  نیا  هب  رضح  رد  نمؤم  ناردارب  نایم  تلصاوم  ینابرهم و  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
.دنسیونب رگیدکی  هب  همان  هک  تسا  نیا  هب  رفس  رد  دنورب و 

.نتفگ مالس  باوج  دننام  تسا  بجاو  نتشون  تباتک  باوج  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  حیحص  ثیدح  رد 

.یسیونب یسیون  یم  هک  اهزیچ  ریاس  زا  رتهب  ار ، ِمیحَّرلا » ِنمْحَّْرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » نتشون نکم  كرت  دومرف : ثیدح  رد 

ندرک دوخ  مان  زا  شیپ  ، دسیون یم  وا  هب  ار  همان  هک  صخش  نآ  مسا  هب  ادتبا  همان ، رد  هک  دندیسرپ  ترـضح  نآ  زا  ّقثوم  ثیدح  رد 
.دنک یم  ار  وا  هک  تسا  یمارکا  نیا  تسین  یکاب  دومرف : تسا ؟ نوچ 

هنوگچ دومرف : دنداد  بانج  نآ  تسد  هب  نوچ  .دیـسیونب  ییاج  هب  همان  هک ، دومرف  رما  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
سپ دـیا ؟ هتـشونن  تسا  بسانم  هک  ییاهاج  رد  هَّللا  ءاش  نا  هک  نآ  لاح  دـیآ و  لمع  هب  دـیا  هتـشون  همان  رد  هچنآ  هک  دـیراد  دـیما 

.سیونب درادن  هَّللا  ءاش  نا  هک  اج  ره  نیبب  دومرف :

یم اور  رتهب  تجاح  هک  دیشاپب  همان  يور  رب  كاخ  دیتشون ، ار  همان  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحـص  تیاور  رد 
.دوش
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و ُهَّللا .» َءاش  ْنِا  ُرُکْذَا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دنتـشون یم  همان  لّوا  رد  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
ار زامن  هک  تسا  یـسک  لثم  اه ، هتـشون  اهراک و  رد  ار  هَّللا  مسب  نتـشون  نتفگ و  دنک  یم  كرت  هک  یـسک  میوگب  رگا  هک  دندومرف 

.ما هتفگ  تسار  هنیآ  ره  دنک ، كرت 

لوسر و زا  درک و  ناوت  یم  وا  ییاـنیب  لـقع و  رب  لالدتـسا  سکره ، نتـشون  هماـن  زا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.درک ناوت  یم  وا  یکریز  مهف و  رب  لالدتسا  وا  یچلیا 

هعقر رـس  رب  دادـم  یب  ملق  هب  دـیآرب ، تجاح  نآ  هک  یهاوخ  یـسیون و  یتجاـح  يارب  هماـن  اـی  هعقر  نوچ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
َنِم ْمُکاّیاَو  ُهَّللا  انَلَعَج  نُوبِسَتْحَی  ُْثیَح ال  ْنِم  َقْزِّرلاَو  َنوُهَرْکَی  اّمِم  َجَرْخَمْلا  َنیِرباّصلا  َدَعَو  َهَّللا  َّنِا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  « ؛ سیونب

.دش یم  هدروآرب  متجاح  مدرک  یم  نینچ  هاگره  هک  تفگ  يوار  َنُونَزْحَی .» ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َنیذَّلا ال 

ناوت یم  شتآ  هب  ایآ  دوش ، یم  عمج  اـم  دزن  اهذـغاک  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  زا  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدـح  رد 
.دنیوشب بآ  هب  لّوا  هکلب  هن ! دومرف : دشاب ؟ ادخ  مان  اه  نآ  رد  هاگره  دنازوس 

.دیردب دینک و  وحم  نکل  دینازوسم و  ار  اهذغاک  هک ، مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا  لوقنم  رگید  حیحص  ثیدح  رد 

كاپ هب  دومرف : درک ؟ ناوت  وحم  ناهد  بآ  اب  ار  ادخ  ياه  مان  زا  یمان  هک  دندیسرپ  ترـضح  نآ  زا  تسا : لوقنم  نسح  ثیدح  رد 
.دینک وحم  دیبایب  هک  يزیچ  رت 

یهن دینک و  وحم  دیبای  یم  هچنآ  نیرت  كاپ  هب  ار  ادخ  مان  ادخ و  باتک  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.تسا مدق  ملق ، ياج  هب  اه  هخسن  زا  یضعب  رد  دننک و  وحم  ملق  هب  هک  نآ  زا  ار و  نآرق  دننازوسب  هک  نآ  زا  دومرف 
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نآ زا  نتفر  نوریب  هناخ و  هب  ندش  لخاد  بادآ  مهدزاود : باب 

هراشا
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هناخ تعسو  رد  : لّوا لصف 

.دشاب عیسو  وا  هناخ  هک  تسا  نآ  یمدآ  تداعس  زا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نسح  ثیدح  رد 

نکاس هناخ  نآ  رد  دندومرف : ار  دوخ  نایلاوم  زا  یکی  دندیرخ و  يا  هناخ  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
.تفر مناوـت  یمن  رد  هب  تسا ، هدرک  ثادـحا  مردـپ  هک  تسا  يا  هناـخ  نیا  هک : تفگ  صخـش  نآ  تسا ، گـنت  وـت  هناـخ  هک  وـش 

؟ یشاب قمحا  دیاب  یم  زین  وت  دشاب  قمحا  وت  ردپ  هاگره  دومرف :

ار وا  یفخم  روما  اه و  بیع  هک  عیسو  هناخ  دننمؤم : تحار  بجوم  هک  تسا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
نوریب هناخ  زا  ار  وا  هک  يرهاوخ  ای  يرتخد  و  دـیامن ، يرای  ار  وا  ترخآ  اـیند و  روما  رب  هک  يا  هحلاـص  نز  و  دراد ، ناـهنپ  مدرم  زا 

.نداد رهوش  هب  ای  ندرم  هب  ای  دنک 

.تسا ناراکتمدخ  يرایسب  هناخ و  تعسو  رد  یناگدنز ، ِیکین  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا 

.تسا ناتسود  يرایسب  هناخ و  یخارف  رد  ایند  تذل  یتدایز  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.تسا گنت  هناخ  یناگدنز  تقشم  زا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

ترضح .درک  تیاکـش  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  هناخ  یگنت  زا  راصنا ، زا  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دهدب وت  هناخ  هب  تعسو  هک  بلطب  ادخ  زا  دنلب  رایسب  زاوآ  هب  دومرف :

راهچ و  دشاب ، هتـشاد  رادنید  يورـشوخ  نز  و  دشاب ، هیبش  وا  هب  شدـنزرف  هک  تسا  نآ  یمدآ  تداعـس  زا  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دشاب هتشاد  عیسو  هناخ  دشاب و  هتشاد  راوهار  ياپ 
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.تسا نآ  ياه  بیع  يرایسب  ناگیاسمه و  يدب  تحاس و  یگنت  رد  هناخ  یموش  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

راهچ .وکین و  بکرم  هتـسیاش و  هیاسمه  خارف و  هناخ  هحلاص و  نز  تسا : تداعـس  زا  هک  تسا  زیچ  راهچ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دب بکرم  گنت و  هناخ  دب و  نز  دب و  هیاسمه  تسا : تواقش  زا  هک  تسا  زیچ 

.تسا ندیرخ  رازاب  زا  نان  ندرک و  لقن  هناخ  هب  هناخ  زا  یناگدنز ، یخلت  زا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

نتخاس دنلب  رایسب  هناخ و  نتخاس  رد  رایسب  فّلکت  تّمذم  : مود لصف 

یم طلسم  وا  رب  یلاعت  قح  دنک ، بسک  لالح  ریغ  زا  ار  یلام  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد 
.دنک عیاض  اجنآ  رد  ار  مارح  لام  نآ  هک  ار  بآ  كاخ و  ندرک و  ترامع  دنادرگ 

.شبحاص رب  تسا  لابو  تمایق  رد  دشاب ، جایتحا  ردق  رب  هدایز  هک  ییانب  ره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ار نآ  هک  دـننک  یم  فیلکت  ار  وا  تماـیق  رد  دـیامن ، ینکـس  نآ  رد  هچنآ  زا  هداـیز  دـنک  تراـمع  هکره  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
.درادرب

یم تاـموحرم "  " ار اـه  نآ  هک  تسا  هداد  رارق  دـنچ  يا  هعقب  دوـخ ، نیمز  رد  ادـخ  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  زا 
يا هعقب  نیمز  رد  ادخ  و  دـننکب ، ناشیا  ياعد  تباجا  دـنناوخب و  ار  وا  دـنربب و  اه  هعقب  نآ  رد  ار  وا  مان  دراد  یم  تسود  هک  دـنمان ،

نیمز کی  ادخ  دشاب ، هدرک  بسک  لالح  ریغ  زا  ار  یلام  یسک  نوچ  سپ  دنمان ، یم  تامقتنم "  " ار اه  نآ  هک  تسا  هداد  رارق  دنچ 
.دیامن فرص  اجنآ  رد  ار  لام  نآ  هک  دنادرگ  یم  طلسم  وا  رب  ار  اه  نیمز  نآ  زا 
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رد نیا  دندیسرپ : .دندوب  هتخاس  رجآ  زا  هک  دنتشذگ  یـصخش  هناخ  ِرد  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
ترـضح .دوب  هتخاس  رجآ  هب  شبحاص  هک  دنتـشذگ  رگید  هناخ  رد  هب  سپ  .رورغم  درم  نالف  زا  هک  تفگ  یـصخش  تسیک ؟ هناـخ 

.تسا رگید  لفاغ  رورغم  زا  هناخ  نیا  دومرف :

رد دنونشب ، دننیبب و  مدرم  هک  هعمس  ایر و  يارب  زا  دنک  انب  يا  هناخ  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
وا زیچ  چیه  دنزادنا و  مّنهج  رد  ار  وا  سپ  دنزادنا ، وا  ندرگ  رد  هتخورفا و  دننک  یشتآ  نیمز  متفه  هقبط  ات  ار  هناخ  نآ  تمایق  زور 

ینعی : دومرف دراد ؟ ینعم  هچ  نتخاس  هعمـس  ایر و  يارب  هَّللا ! لوسر  ای  دندیـسرپ : .دنک  هبوت  هک  نآ  رگم  مّنهج ، رعق  ات  درادن  هاگن  ار 
.شناردارب اب  دنک  تاهابم  رخف و  ناگیاسمه و  رب  دنک  یتدایز  هک  نآ  يارب  دزاسب  تجاح  ردق  زا  هدایز 

ار شا  هناخ  فقـس  هکره  هک  ترامع  هب  تسا  هدـینادرگ  لّکوم  ار  یکلَم  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
!؟ قساف يا  يورب  یهاوخ  یم  اجک  ات  هک  دیوگ  یم  وا  هب  دنک ، دنلب  عرذ  تشه  زا  هدایز 

!. ناقساف نیرت  قساف  يا  رگید ، تیاور  رد 

یم اج  هناخ  نآ  رد  نیطایش  ناینج و  دنک ، دنلب  عرذ  تشه  زا  هدایز  ار  هناخ  فقس  هکره  هک  تسا  هدش  دراو  ربتعم  تیاور  دنچ  رد 
.دننک

یم نم  لایع  هناخ و  لها  رازآ  ناینج  هک  مالسلا ، هیلع  قداص  ترضح  هب  درک  تیاکـش  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
عرذ تشه  ات  نیمز  زا  دومرف : ترـضح  .تسا  عرذ  هد  تفگ : تسا ؟ رادـقم  هچ  وت  هناخ  فقـس  عافترا  دندیـسرپ : ترـضح  .دـننک 
ناینج تسا ، عرذ  تشه  زا  هدایز  نآ  عافترا  هک  هناخ  ره  هک  اریز  هناخ ، رود  رب  سیونب  یـسرکلاهیآ  هد ، ات  تشه  نیباـم  زا  اـمیپب و 

.دننک یم  ینکس  اجنآ  رد  دنشاب و  یم  رضاح  هناخ  نآ  رد 

.سیونب یسرکلا  هیآ  عرذ  تشه  رس  رب  دشاب ، عرذ  تشه  زا  هدایز  شعافترا  هک  يا  هناخ  ره  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  دنچ  رد 

.دـنا هدرک  رد  هب  هناخ  زا  ار  اـم  ناـینج  هک  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
رگید مدرک ، نینچ  هک  تفگ  يوار  .دیهدب  اج  هناخ  فارطا  رد  رتوبک  دینک و  عرذ  تفه  ار  دوخ  ياه  هناخ  فقس  دومرف : ترضح 

.مدیدن يدب 
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تـسا عرذ  تفه  زا  هدایز  هچنآ  هک  عرذ  تفه  ار  دوخ  هناخ  نک  انب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دشاب یم  اوه  نایم  رد  هکلب  دشاب  یمن  نیمز  نامسآ و  رد  ناطیش  هک  اریز  دوش ، یم  نکاس  اجنآ  رد  ناطیش 

هرجح رود  رب  یـسرکلا  هیآ  مدـید  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هناـخ  رد  هک  تفگ  هجیدـخوبا  هک  تسا  لوـقنم  رگید  تیاور  رد 
.دندوب هتشون  یسرکلاهیآ  زین  ترضح  نآ  هاگزامن  هلبق  بناج  رد  دندوب و  هتشون 

دشاب هتشاد  هیاس  هک  ار  یحور  بحاص  تروص  نتخاس  ندیشک و  ریوصت  ندرک و  یشاقن  : موس لصف 

تمرح هب  یضعب  تسا و  هورکم  ندرک  شقن  اه  هماج  اهراوید و  رب  ار  یتروص  نینچ  و  تسا ، مارح  هک  تسا  نآ  املع  نایم  روهشم 
ًاـصوصخ نآ ، لاثما  تخرد و  تروص  یتح  دنـشکن ، تروص  ًاـقلطم  دـننکن و  يراـک  ـالط  هک  تسا  نآ  طوحا  .دـنا و  هدـش  لـئاق 

روک ار  شمـشچ  هک  نآ  لثم  دـننک ، صقان  ار  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  دنـشاب ، هدیـشک  یتروص  رگا  .دـشاب و  مامت  هک  ناسنا  تروص 
.دننک وحم  ار  نآ  زا  يوضع  ای  دننک 

یهن ار  وت  دناسر و  یم  مالـس  تراگدرورپ  دّـمحم ! يا  تفگ : لیئربج  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.اه هناخ  رد  ندیشک  اه  تروص  اه و  لاثم  زا  دنک  یم 

گـس نآ  رد  هک  میوش  یمن  يا  هناخ  لخاد  هکئالم  هورگ  اـم  هک  تفگ  لـیئربج  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  هربتعم  ثیداـحا  رد 
.دننک لوب  نآ  رد  هک  دشاب  یفرظ  ای  دشاب  یندب  تروص  ای  دشاب 

دناوتن دمدب و  تروص  نآ  رد  ناج  هک  دننک  باذـع  ار  وا  تمایق  رد  دزاسب ، یتروص  هکره  هک  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دیمد

یکاب دومرف : دشاب و  هتشاد  تروص  هک  یشرف  شلاب و  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا : لوقنم  ّقثوم  ثیدح  رد 
.دنور هار  دننیشن و  شیور  رب  دوش و  لاماپ  هک  یتروص  دشاب  هناخ  رد  هک  تسین 
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دنهد و رییغت  ار  شرس  رگا  دشاب  هناخ  رد  اه  تروص  هک  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  نسح  ثیدح  رد 
.دشاب دوخ  لاح  هب  شندب  ریاس 

هراچ هک  نآ  رگم  دشاب  وت  ربارب  رد  یتروص  هک  يا  هناخ  رد  نکم  زامن  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.نکب زامن  نک و  عطق  ار  تروص  نآ  رس  سپ  یشاب ، هتشادن 

دنداتسرف هنیدم  هب  ارم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدح  دنچ  رد 
.مشکب ار  اه  گس  منک و  راومه  ار  دنلب  ياهربق  منک و  وحم  دشاب  هک  یتروص  ره  هک 

دیشکم اه  هناخ  فقـس  رد  تروص  دینکم و  اهربق  يالاب  رب  ترامع  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دنتشاد تهارک  زیچ  ود  نیا  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک 

تایح بحاص  رگا  تسین  یکاـب  دومرف : هاـم ؟ باـتفآ و  تخرد و  تروص  ندیـشک  زا  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد 
.دشابن

هناخ شرف  بادآ  : مراهچ لصف 

.سیفن شرف  ور و  شوخ  مالغ  اپ و  راهچ  ییوکین  تسا : تّورم  زا  هک  تسا  زیچ  هس  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا 

رد نامهم  يارب  زا  یشرف  دوخ و  هجوز  يارب  زا  یشرف  دوخ و  يارب  زا  یشرف  ار  یمدآ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.تسا ناطیش  زا  نیا  زا  هدایز  تسا و  راک 

اه و تروص  اه و  لاثم  اه  نآ  رد  هک  دوب  اهدمن  اه و  شلاب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هناخ  رد  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دنتسشن یم  اه  نآ  يور  رب  دوب و  اه  لکش 

رد ام  هک  دـندرک  ضرع  .دـندید  سیفن  ياه  شرف  اه و  شلاب  دـندمآ و  بانج  نآ  هناـخ  هب  یعمج  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
یم هچنآ  میهد ، یم  ار  ناشیا  رهم  میهاوخ و  یم  نانز  ام  دومرف : ترضح  .ار  ام  دیآ  یمن  شوخ  هک  مینیب  یم  دنچ  يزیچ  امش  لزنم 

.تسین ام  زا  اه  نآ  دنرخ ، یم  دوخ  يارب  زا  دنهاوخ 
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دنا هتسشن  ینّیزم  هناخ  رد  بانج  نآ  هک  دید  تفر ، مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
نآ رد  يزیچ  ریـصح  زا  ریغ  هب  هک  دـنا  هتـسشن  يا  هناخ  رد  هک  دـید  تفر  رگید  زور  سپ  .دـنا  هدرتسگ  نآ  رد  وکین  ياه  شرف  هک 

دوب و نم  هجوز  زا  دوبن  نم  زا  هناخ  نآ  يدـید  زورید  هچنآ  دومرف : ترـضح  سپ  .دـنا  هدیـشوپ  هدـنگ  نهاریپ  دوخ  تسین و  هناـخ 
.دوب وا  تبون  زور  زورید 

، نآ رد  هک  یشرف  رب  دنیشن  یم  یـصخش  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
.ار نآ  میراد  یم  نمشد  ام  ار و  یشرف  نینچ  دننک  یم  میظعت  نامجع  دومرف : .تسه  اه  تروص 

دیباوخ ناوت  یم  نآ  يور  رب  ایآ  ابید ، ریرح و  شارف  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا  تسا : لوقنم  رگید  حیحـص  ثیدح  رد 
.ینک یمن  نآ  رب  هدجس  اما  یتسیا ، یم  شیور  رب  يزادنا و  یم  ریز  رد  دومرف : ترضح  درک ؟ زامن  درک و  هیکت  و 

هناخ رد  سالپ و  يور  رب  ناتسمز  رد  دنتسشن و  یم  ریصح  يور  رب  ناتسبات  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دندرک یم  تنیز  مدرم  يارب  دندمآ ، یم  نوریب  نوچ  دندیشوپ و  یم  هدنگ  ياه  هماج 

ییابع ناشیا  ششوپ  دندرک ، جیوزت  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  تسا : لوقنم  هربتعم  تیاور  رد 
.دندوب هدرک  رپ  امرخ  فیل  ار  شنایم  هک  دوب  یتسوپ  ناشیا  شلاب  دوب و  يدنفسوگ  تسوپ  ناشیا ، شرف  دوب و 

تسه یشلاب  نم  يور  شیپ  رد  منک و  یم  زامن  هک  تسا  رایسب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
هیده هب  نم  يارب  ماش  زا  دنچ  یـشرف  و  منک ، یم  زامن  مزادنا و  یم  شلاب  نآ  يور  رب  هماج  سپ  .تسه  ناغرم  تروص  نآ  رد  هک 

.دندرک تخرد  تروص  هب  دنداد و  رییغت  ار  ناشیا  ياهرس  هک  دومرف : دندوب ، هدرک  شقن  ناغرم  تروص  اه  نآ  رد  دندروآ و 

اه تروص  نآ  رد  هک  دـنرتسگ  یم  ام  کیدزن  اـه  شرف  هک  تسا  هاـگ  هک  دندیـسرپ  باـنج  نآ  زا  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
راوید و رب  هک  ییاه  تروص  اما  تسین ، یکاب  دنور  هار  شیور  رب  دـننک و  نهپ  دـننک و  شرف  هک  ار  يزیچ  دومرف : ترـضح  .تسه 

.تسین بوخ  دننک  بصن  یسرک 
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هناخ رد  ندرک  تدابع  بادآ  : مجنپ لصف 

هدومرف ررقم  هناخ  رد  يا  هرجح  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دندرک یم  زامن  هرجح  نآ  رد  دوبن ، يزیچ  رگید  یفحصم ، يریشمش و  یشرف و  زا  ریغ  هب  اجنآ  رد  هک  دندوب 

رایسب هن  کچوک و  رایسب  هن  هک  دندوب  هداد  رارق  دوخ  هناخ  رد  يا  هرجح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : رگید  ّقثوم  ثیدح  رد 
.دندرک یم  زامن  اجنآ  رد  دندرب و  یم  هرجح  نآ  هب  دوخ  اب  ار  یلفط  دش  یم  بش  نوچ  و  دوخ ، هاگزامن  يارب  زا  گرزب 

یهاگ زامن  دوخ  هناخ  رد  هک  وت  يارب  زا  مراد  یم  تسود  هک  عمسم ، هب  دنتـشون  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ّقثوم  ثیدح  رد 
ار وت  دـنک و  دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ار  وت  هک  ینک  لاؤس  ادـخ  زا  يورب و  عـضوم  نآ  هب  یـشوپب و  هدـنگ  هنهک  هماـج  ود  یهد و  رارق 

.نکم یسک  رب  نیرفن  نکم و  عورشمان  ياعد  دنک و  تشهب  لخاد 

و نآرق ، توالت  هب  ار  دوخ  ياه  هناخ  دـینادرگ  رونم  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
ار دوخ  ياه  هناخ  دندرک و  یم  دوخ  ياهدبعم  رد  ار  زامن  هک  دـندرک ، يراصن  دوهی و  هچنانچ  دـینکم  روگ  لثم  ار  دوخ  ياه  هناخ 

تیهافر هب  شلها  دوش و  یم  رایسب  هناخ  نآ  ریخ  دوش  رایـسب  نآرق  توالت  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هک  یتسرد  هب  .دنتـشاذگ  یم  لطعم 
.ار نیمز  لها  دهد  یم  ینشور  هناخ  نآ  و  دنشاب ، یم  تمعن  و 

ار هناخ  نآ  نامسآ  لها  دناوخ ، نآرق  نآ  رد  یناملسم  هک  يا  هناخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  ثیدح  رد 
.دنیامن یم  رگیدکی  هب  نیمز  لها  ار ، نامسآ  بکاوک  هچنانچ  دنیامن  یم  رگیدکی  هب 

، دوش یم  هدرک  هناـخ  نآ  رد  ادـخ  داـی  دوش و  یم  هدـناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
هچنانچ ار  نامـسآ  لها  دهد  یم  ینـشور  دنوش و  یم  رود  نیطایـش  دنـشاب و  یم  رـضاح  هکئالم  دوش و  یم  رایـسب  هناخ  نآ  تکرب 

مک هناخ  نآ  تکرب  دننکن  نآ  رد  ادـخ  دای  دوشن و  هدـناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  يا  هناخ  .دـنهد و  یم  ینـشور  ار  نیمز  لها  اه  هراتس 
.دنشاب یم  رضاح  هناخ  نآ  رد  نیطایش  دننک و  یم  يرود  هکئالم  دشاب و  یم 
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سورخ رتوبک و  ًاصوصخ  هناخ  رد  تاناویح  نتشاد  هاگن  : مشش لصف 

دنوش لوغشم  اه  نآ  هب  نیطایش  هک ، دیراد  هاگن  رایسب  هناخ  رد  تاناویح  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنناسرن ررض  ار  امش  نالفط  و 

لافطا هک  نآ  ات  هلاغزب  غرم و  رتوبک و  لثم  نتشاد ، هاگن  هناخ  رد  تاناویح  تسا  بوخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دننکن يزاب  امش  لافطا  اب  دننک و  يزاب  ناشیا  اب  ناینج 

کی دومرف : ترضح  .ییاهنت  زا  درک  تیاکش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.راد هاگن  هناخ  رد  رتوبک  تفج 

.تسا ناربمغیپ  ناغرم  زا  رتوبک  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد 

اه نآ  اب  دندوب و  هتشاد  هاگن  مالسلا  هیلع  لیعمسا  ترـضح  هک  دندنچ  يرتوبک  لسن  مرح ، نارتوبک  دومرف : رگید  نسح  ثیدح  رد 
.دنریگب سنا  اه  نآ  هب  هک  دنشاب  هدیچ  ار  ناشلاب  هک  دنراد  هاگن  دنچ  يرتوبک  هناخ  رد  هک  تسا  بحتسم  سپ  دنتفرگ ، یم  سنُا 

، نادرخ یب  هک  اریز  دـسر ؛ یمن  هناخ  نآ  لها  هب  نج  زا  یتفآ  دـشاب  رتوبک  هناـخ  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  ره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دنوش یمن  یمدآ  هجوتم  دنوش و  یم  نآ  لوغشم  تسه  هناخ  نآ  رد  رتوبک  هک  يا  هناخ  رد  دننک  یم  يزاب  نج 

هناخ رد  زیچ  چیه  تسا و  حون  ترـضح  هدرک  اعد  تسا و  ینتـشاد  تسود  هک  دیراد  هاگن  هناخ  رد  رتوبک  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دوش یمن  سنا  ثعاب  نآ  لثم 

.دوش یم  نیطایش  نتخیرگ  ترفن و  ثعاب  دنز  یم  رتوبک  هک  یلاب  ره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  بانج  زا 

یم رایـسب  هک  مدـید  یبعار  رتوبک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هناـخ  رد  تفگ : تسا  لوقنم  دـقرف  نب  دوواد  زا  رگید  تیاور  رد 
هیلع نیسح  ماما  بانج  نالتاق  رب  دنک  یم  نیرفن  دومرف : .هن  متفگ : دیوگ ؟ یم  هچ  رتوبک  نیا  هک  یناد  یم  دومرف : ترـضح  .دناوخ 

.دیراد هاگن  دوخ  هناخ  رد  ار  ناشیا  سپ  مالسلا 

هزیر نان  دندوب  بانج  نآ  هناخ  رد  هک  دنچ  يرتوبک  يارب  زا  هک  مدید  ار  بانج  نآ  هک  تفگ  يوار  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دندرک یم 
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، دوب بانج  نآ  هناخ  رد  زبس  رتوبک  هس  هک  مدید  بانج ، نآ  هناخ  هب  متفر  تفگ : هک  تسا  لوقنم  میرکلادـبع  زا  رگید  ثیدـح  رد 
.هناخ رد  اه  نیا  نتشاد  هاگن  تسا  بحتسم  دومرف : ترضح  .دننک  یم  فیثک  ار  هناخ  اه  نیا  هک  مدرک  ضرع 

.دوب خرس  رتوبک  تفج  کی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هناخ  رد  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

هاچ نآ  رد  گنس  ناینج  هک  بانج  نآ  هب  دنداد  ربخ  دندوب ، هدنک  یهاچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بانج  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
یم اج  هاچ  نیا  رد  رتوبک  هنرگو  دیرادرب  لمع  نیا  زا  تسد  هک  دندومرف  دنداتسیا و  هاچ  نآ  رس  رب  دندمآ و  ترـضح  .دنزادنا  یم 

.دنک یم  عفد  ار  نیطایش  رتوبک  لاب  يادص  دومرف : سپ  .مهد 

هک مدـید  ترـضح  لزنم  رد  رتوبک  تفج  کی  متفر ، مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تمدـخ  هب  تسا : لوقنم  همارک  نب  دّـمحم  زا 
هک دندومرف  دندرک و  یم  زیر  اه  نآ  يارب  زا  نان  ترـضح  و  دوب ، هایـس  يا  هدام  رتوبک  تشاد و  دیفـس  ياه  هطقن  دوب و  زبس  رتوبک 
دنا هدش  هناخ  لخاد  هک  نیطایـش  ناینج و  دـننز ، یم  لاب  بش  رد  هک  هبترم  ره  و  دـننم ، سنوم  دـننک و  یم  تکرح  بش  رد  اه  نیا 

.دننک یم  عفد 

زا دور و  یم  هار  خسرف  یس  ات  دنتسرف  یم  رود  ياج  هب  هک  ار  رتوبک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دنچ  ثیدح  رد 
.دروآ یم  ار  نآ  ریدقت  شروخ و  نان  هکلب  تسین  ییاناد  يور  زا  تسا  نیا  زا  هدایز  هچنآ  ددرگ و  یمرب  ییاناد  يور 

دنراد یم  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دننک و  یم  رایسب  ادخ  دای  وهای ، رتوبک  ای  یگناخ  رتوبک  تسا : لوقنم  ثیدح  دنچ  رد 
! .دهد تکرب  ار  امش  ادخ  دننک : یم  اعد  ار  هناخ  بحاص  و 

هناخ تفه  هناخ و  نآ  دشاب ، هناخ  رد  هک  يدیفس  هداشگ  لاب  سورخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دیفس سورخ  تفه  زا  تسا  رتهب  گنر  ود  رتوبک  ندز  لاب  کی  .دراد و  یم  هاگن  اهالب  زا  ار  هناخ  نآ  رود 

.تسا ینمؤم  ره  رای  نم و  رای  دیفس  سورخ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

تعاجـش و تواخـس و  تسه : ناربمغیپ  ياه  تلـصخ  زا  تلـصخ  جنپ  سورخ  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا 
.تریغ ندرک و  عامج  رایسب  اهزامن و  تقو  نتخانش 

.تسا وا  دوجس  عوکر و  شندز ، لاب  تسا و  وا  زامن  سورخ ، ندرک  دایرف  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 

.دنک یم  رادیب  ار  مدرم  زامن ، يارب  زا  هک  ار  سورخ  دیهدم  مانشد  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

ص:393

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 411 

http://www.ghaemiyeh.com


هناخ رد  زب  دنفسوگ و  نتشاد  هاگن  : متفه لصف 

نآ ِيزور  دنوادخ  دنراد ، هاگن  دنفـسوگ  کی  هک  يا  هناخ  ره  لها  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ّقثوم  ثیدح  رد 
ادخ دنراد ، هاگن  دنفـسوگ  ود  رگا  و  دوش ، رود  لزنم  کی  ناشیا  زا  رقف  دنک و  دایز  ار  ناشیا  ِيزور  دهدب و  ناشیا  هب  ار  دنفـسوگ 

، دـنراد هاگن  دنفـسوگ  هس  رگا  دوش و  یم  رود  لزنم  ود  ناشیا  زا  یناشیرپ  دـنک و  دایز  ار  ناشیا  يزور  دـناسرب و  ار  اـه  نآ  ِيزور 
.دوش فرطرب  لصا  رد  ناشیا  زا  یناشیرپ  دنادرگ و  دایز  ار  ناشیا  يزور  دناسرب و  ار  اه  نآ  يزور  یلاعت  قح 

هب هکئالم  هبترم  ود  زور  ره  دشاب ، یهد  ریـش  دنفـسوگ  ناشیا  دزن  هک  يا  هناخ  لها  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
! .دهد تکرب  ار  امش  ادخ  دنیوگ : ناشیا 

، هبترم کی  زور  ره  دشاب ، هدریـش  زب  کی  وا  هناخ  رد  هک  ینمؤم  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
وکین امش و  لاوحا  داب  وکین  ار و  امش  دهد  تکرب  ادخ  و  امش ، دیـشاب  كاپ  رهطم و  هک ، دنک  اعد  ار  ناشیا  حبـص ، فرط  رد  یکلم 

.دنک اعد  نینچ  کلم  هبترم  ود  زور  ره  دشاب  هد  ریش  زب  ود  رگا  .امش و  شروخ  نان  داب 

رد هک  نآ  زا  ار  وت  تسا  عناـم  هچ  دومرف : دوخ  همع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
رد هکره  دومرف : سپ  .دـهد  ریـش  هک  يدنفـسوگ  دومرف : تسا ؟ مادـک  تکرب  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : يراد ؟ هاگن  یتکرب  دوخ  هناـخ 

.دوش یم  وا  هناخ  تکرب  ثعاب  دشاب ، هدریش  واگ  ای  هدریش  زب  ای  هدریش  دنفسوگ  وا  هناخ 

.دنفسوگ و  شتآ ، و  بآ ، تسا : هداتسرف  تکرب  هس  یلاعت  قح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ناشیا هناخ  لخاد  نیـسپ  ره  رد  دنفـسوگ  یـس  هک  يا  هناخ  لها  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.حبص ات  دننک  یم  ناشیا  ینابهاگن  هکئالم  دنوش ،

.رادم هاگن  رتش  راد و  هاگن  دنفسوگ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.دنفسوگ تسا  یلام  وکین  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و 

.دینک كاپ  ناشندب  زا  كاخ  دینک و  هزیکاپ  ار  ناشیا  هاگباوخ  دیراد ، هاگن  دنفسوگ  نوچ  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
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تسین اور  ای  تسا  اور  ناشیا  نتشک  هک  تاناویح  زا  یضعب  رکذ  رویط و  ریاس  لاوحا  نایب  متشه : لصف 

یم یگدنناوخ  وا  هک  دندینـش  يزور  ترـضح  نآ  دوب ، مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هناخ  رد  هتخاف  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
سپ .دیوش  تسین  دیوش ، تسین  ینعی  مکتدـقف ، مکتدـقف ، دـیوگ : یم  دومرف : هن ! دـنتفگ : دـیوگ ؟ یم  هچ  دـیناد  یم  دومرف : درک ،

.دنتشک ار  نآ  دومرف : سپ  .دنک  عفد  ار  ام  وا  هک  نآ  زا  شیپ  مینک  یم  عفد  ار  نآ  ام  هک  دومرف 

رد ار  هتخاف  هک  دندید  دـندمآ ، دوخ  دـنزرف  لیعامـسا  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  يزور  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
یمن رگم  يا ؟ هتـشاد  هاگن  ار  هتخاف  نیا  هک  ار  وت  تسا  هدـش  ثعاب  هچ  دـنزرف ! يا  دومرف : ترـضح  .دـنک  یم  دایرف  هدرک و  سفق 

.دنک تسین  ار  امش  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  دینک ، تسین  ار  نآ  سپ  ار !؟ هناخ  بحاص  دنک  یم  نیرفن  هک  یناد 

تـسد رد  هتـشک  کتـسرپ  تشذگ و  یـصخش  دندوب ، هتـسشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  يزور  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
ار غرم  نیا  هک  ار  امش  تسا  هدرک  رما  امش  ملاع  ایآ  دومرف : و  دندز ، نیمز  رب  هتفرگ  وا  تسد  زا  ار  نآ  دنتسجرب و  ترـضح  تشاد ،

نتـشک زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  شدج  زا  مردـپ  ارم  داد  ربخ  هک  یتسرد  هب  امـش !؟ هیقف  ای  دیـشکب ،
هزیکاپ دروخ و  یم  هزیکاپ  هک  اریز  لسع ؛ سگم  اما  .کتـسرپ  و  دـهده ، و  درـص ، و  غزو ، و  هچروم ، و  لسع ، سگم  روناج : شش 
هدوـمرف هک  اـجنآ  رد  سنا ، زا  هن  تسا و  نج  زا  هن  هک  تـسا  هدرک  یحو  وا  هـب  ادـخ  هـک  يزیچ  تـسا  نآ  و  دوـش ، یم  ادـج  وا  زا 

[. هیآ 68 لحن /  « ] ِلْحَّنلا َیِلا  َکُّبَر  یحْوَاَو  :» تسا

، دـنتفر نوریب  ناراب  بلط  هب  دوخ  باحـصا  اب  ترـضح  نآ  دیـسر  مه  هب  نامیلـس  ترـضح  نامز  رد  یطحق  هک  اریز  هچروم ؛ اـما  و 
ياه هدیرفآ  هلمج  زا  ام  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  هدرک و  زارد  نامسآ  هب  تسد  هداتسیا و  اپ  رب  هک  ترضح  نآ  دید  ار  هچروم  هاگان 
سپ .مدآ  نادـنزرف  زا  نادرخ  یب  ناـهانگ  هب  ریگم  ار  اـم  دوخ و  دزن  زا  اـم  هب  هدـب  يزور  سپ  میتسین  زاـین  یب  وت  يزور  زا  میاوت و 
يارب شتآ  دورمن ، نوچ  هک  اریز  غزو ؛ اما  .داد و  ناراب  ار  امش  يرگید ، ياعد  هب  یلاعت  قح  هک  دیدرگرب  تفگ : نامیلـس  ترـضح 

تصخر ادخ  زا  نیمز  ناروناج  تخورفا ، مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 
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تخوس و شتآ  زا  نآ  ثلث  ود  سپ  غزو ، زا  ریغ  هب  دومرفن  تصخر  ار  کی  چیه  یلاعت  قح  دنزیرب ، شتآ  نآ  رب  بآ  هک  دـندیبلط 
.دنام یقاب  ثلث  کی 

یگرزب رـس  هک  تسا  یغرم  درـص ؛ اما  .سیقلب و  هکلم  يوس  هب  دوب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  لیلد  نآ  هک  اریز  دـهده ؛ اما  و 
؛ کتسرپ اما  .هام و  کی  هدج  دالب  ات  بیدنارـس  دالب  زا  دوب ، مدآ  ترـضح  يامنهار  هک  اریز  دنک ، یم  راکـش  ار  کشجنگ  دراد و 

شحیبست و  دراد ، مالـسلا  مهیلع  هانپ  تلاسر  تیب  لها  تیمولظم  رب  هک  تسا  یهودنا  فسأت و  يارب  اوه  رد  نآ  ندـیدرگ  هک  اریز 
«!. نیلاضلا الَو  : » دیوگ یم  یگدنناوخ  رخآ  رد  هک  ینیب  یمن  رگم  تسا ، دمح  هروس  ندناوخ 

ار وت  هک  نآ  رگم  شکم  دومرف : ترضح  هچروم ، نتشک  زا  دندیسرپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
.نآ تسا  یغرم  وکین  هک  نکم  حبذ  شُکم و  نکم و  شرازآ  دومرف : دهده ، نتشک  زا  دندیسرپ  .دنک و  رازآ 

جنپ نتـشک  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  رگید  ثیدـح  رد 
هب رما  .غزو و  و  هچروم ، و  لـسع ، سگم  و  دـهده ، و  تسا ، فورعم  ناتـسلخن و  ناـیم  رد  تسا  یغرم  هک  ماوص ، درـص و  روناـج :

.هدنرد گس  و  برقع ، و  رام ، و  هروکروک ، و  غالک ، : دومرف روناج  جنپ  نتشک 

.تسا هتشک  ار  يرفاک  هک  تسا  نانچ  دشکب ، ار  يرام  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 

هیلع هللا  یلص  لوسر  ترضح  دومرف : ترـضح  رام ، نتـشک  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  تسا : لوقنم  ّقثوم  ثیدح  رد 
تسا یناویح  هک  یشکن  نیا  يارب  رگا  اما  تسین ، نم  زا  تسا  هانگ  نآ  نتشک  هک  دشکن  نیا  يارب  ار  رام  هکره  دومرف : ملـسو  هلآو 

.تسین یکاب  دناسر  یمن  يرازآ  وت  هب  و 

.دننازوسب شتآ  هب  ار  یناویح  هک  نآ  زا  دندومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

زا هک  نآ  ات  دوب  هتسب  ار  يا  هبرگ  هک  نآ  يارب  زا  ار ، ینز  دندومرف  باذع  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دوب هدرم  یگنشت 

.دنکن هاوخ  دنکب ، ترازآ  هاوخ  هچروم ، نتشک  هب  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 

همه زا  هداـیز  هک  دـیرادب  تمرح  ار  کتـسرپ  تسا : لوـقنم  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد 
.دناوخ یم  دمح  هروس  دنک  یم  هک  يرکذ  رد  و  دریگ ، یم  مدرم  هب  سنا  ناغرم ،
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«، ِهَیِّرَْبلا ُْریَخ  ٍدَمَُحم  ُلآ   » هک تسا  هتـشون  ینایرـس  نابز  هب  دهده  لاب  ره  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنتسه قیالخ  نیرتهب  دّمحم  لآ  ینعی 

، دننک يزاب  هک  دیهدم  لافطا  هب  دیهدم و  مانشد  ار و  هجوه  دیروخم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
لآ نانمـشد  دنک  تنعل  ادخ  ینعی  مالـسلا ،» مهیلعٍدَّمَُحم  ِلآ  یِـضِْغبُم  ُهَّللا  َنََعل   » هک تسا  نیا  شحیبست  دیوگ ، یم  ادخ  حـیبست  هک 

.ار دّمحم 

ندـیلام تسد  زا  تسا  هجوـج  رـس  رب  هک  یلکاـک  نآ  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  نیـسحلا  نـب  یلع  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد 
تفگ رن  درک ، یم  هقیاضم  هدام  دوش و  عمج  هک  تساوخ  دوخ  هّدام  اب  يرن  يزور  هک  اریز  تسا ، هدیـسر  مه  هب  نامیلـس  ترـضح 
مخت هک  تفگ  رن  دراذگب ، مخت  هک  تساوخ  نوچ  دش ، یـضار  هدام  سپ  دنک ، دای  ار  ادخ  هک  دسر  مه  هب  يدنزرف  مهاوخ  یم  هک 
یـسک رگا  هک  تسا ، رتهب  يراذگب  هار  کیدزن  رگا  هک  تفگ  رن  .مراذـگب  هار  زا  رود  مهاوخ  یم  هک  تفگ  يراذـگ ؟ یم  اجک  ار 
دندید هاگان  دروآ  نوریب  ار  هجوج  هک  دش  کیدزن  نوچ  درک  نینچ  نآ  يا ، هدمآ  اجنیا  هب  ندـیچ  هناد  يارب  هک  دـنک  نامگ  دـیایب 

یم دیسر و  شرکشل  اب  نامیلس  کنیا  هک  تفگ  هدام  .دنا  هدرک  هیاس  شرس  رب  ناغرم  دنیآ و  یم  شرکشل  اب  نامیلـس  ترـضح  هک 
يارب هک  تسه  يزیچ  وت  دزن  ایآ  .تسا  ینابرهم  میحر و  درم  نامیلـس  ترـضح  هک  تفگ  رن  .دـننک  لاماپ  ار  ام  مخت  ام و  هک  مسرت 

دوخ هجوج  يارب  يزیچ  وت  ایآ  دوخ ، هجوج  يارب  ما  هدرک  ناهنپ  وت  زا  هک  مراد  یخلم  .یلب  تفگ : یشاب ؟ هدرک  ناهنپ  دوخ  هجوج 
هب ود  ره  مراد و  یمرب  ار  خـلم  نم  رادرب و  ار  دوخ  يامرخ  وت  سپ  تفگ : هدام  .مراد  ییامرخ  نم  یلب ، تفگ : رن  يا ؟ هدرک  هریخذ 

سپ .دراد  یم  تسود  ار  هیده  نامیلس  مینک و  یم  ضرع  ار  دوخ  تجاح  میراذگ و  یم  ار  دوخ  هیده  میور و  یم  نامیلس  تمدخ 
نآ و  دـندمآ ، نامیلـس  ترـضح  دزن  هب  دـندرک و  زاورپ  ود  ره  تفرگ و  لاـگنچ  هب  ار  خـلم  هداـم ، تفرگ و  راـقنم  رد  ار  اـمرخ  رن ،

هدام تسشن و  ترضح  نآ  تسار  تسد  رب  رن  دندوشگ ، ار  اه  تسد  دید  ار  ناشیا  نوچ  .دوب  هتـسشن  دوخ  تخت  يور  رب  ترـضح 
ار دوخ  رکشل  دومن و  لوبق  ار  ناشیا  هیده  نامیلس  .دندرک  لقن  ار  دوخ  هصق  دومرف ، لاؤس  ناشیا  لاح  زا  ترضح  و  پچ ، تسد  رب 
نآ ببـس  نیا  هب  سپ  تکرب ، هب  ناشیا  يارب  درک  اعد  دیلام و  ناشیا  رـس  رب  تسد  دـینادرگ و  رگید  بناج  هب  ناشیا  مخت  بناج  زا 

.دیسر مه  هب  ناشیا  رس  رب  لکاک 
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ار ناشیا  نآ  زا  دعب  دـننک  زاورپ  هک  دـیراذگب  هکلب  دـینکم ، راکـش  اه  نآ  زا  ار  هجوج  هک  تسا  هدـش  دراو  ربتعم  ثیدـح  دـنچ  رد 
.دنناما رد  بش  هک  دینک ، راکش  ار  ناشیا  هک  دیورن  ناغرم  هنایشآ  رس  رب  بش  و  دینک ، راکش 

هک دنا  هتفگ  املع  اذهل  .نتفرگ  اه  نایـشآ  زا  ار  ناغرم  بش  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
نتـشک بش  رد  ار  تاـناویح  نینچمه  و  نتفرگ ، هنایـشآ  زا  ار  هجوـج  ندرک و  راکـش  هنایـشآ  رد  ار  ناـغرم  بش  هک  تـسا  هورکم 

.تسا هورکم 

یناویح چیه  دومرف : ترـضح  دندرک ، یم  سوواط  نسُح  فیرعت  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تمدخ  رد  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
تقو رد  دنک  یم  هاگآ  ار  وت  تسا و  رتشیب  شتکرب  تسا و  نآ  زا  رتزاوآ  شوخ  سورخ  و  تسین ، دیفـس  سورخ  زا  هدایز  شنـسح 

.تسا هدش  خسم  ببس  نآ  هب  تسا و  هدرک  هک  یهانگ  نآ  هب  دنک  یم  دوخ  رب  باذع  لیو و  نیرفن و  سوواط  و  اهزامن ،

ییوت هک  دندیـسرپ  وا  زا  ترـضح  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدـخ  هب  ینامی  سوواط  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
هراوآ هک  نآ  رگم  دوش  یمن  لخاد  یهورگ  چـیه  تحاس  هب  هک  تسا  یموش  غرم  سوواط  دومرف : ترـضح  .یلب  تفگ : سوواـط ؟

.ار ناشیا  دنک  یم 

.دـندرک یم  داـیرف  اـه  کـشجنگ  زا  یعمج  تسـشن ، نوـچ  تفر ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ملاـس  تسا : لوـقنم  رگید  ثیدـح  رد 
هراچ وت و  ياه  هدیرفآ  زا  میدنچ  هدیرفآ  ام  ادـنوادخ ! دـنیوگ  یم  : دومرف .هن  تفگ : دـنیوگ ؟ یم  هچ  هک  یناد  یم  : دومرف ترـضح 

.ار ام  هدب  بآ  ماعط و  سپ  وت ، يزور  زا  ار  ام  تسین  يا 

یم دوخ  راـگدرورپ  حـیبست  اـه  نیا  هک  دـندومرف  یلاـح  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دننک یم  ادخ  زا  ار  دوخ  يزور  بلط  دنیوگ و 

، ندروخ ماعط  تقو  رد  درک و  یم  اج  اه  هناـخ  رد  قباـس  ناـمز  رد  دـغج  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
نوریب ینادابآ  زا  دندرک ، دیهش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  .دروخ  یم  دنتخیر و  یم  شدزن  هب  ماعط  دمآ و  یم  ناوخ  کیدزن 

نمیا نم  دیـشک ، یم  ار  دوخ  ربمغیپ  دـنزرف  امـش ، دـیتسه  یتما  دـب  تفگ : و  تفرگ ، اج  اهارحـص  اه و  هوک  اه و  هبارخ  رد  تفر و 
.دیشکب ارم  هک  امش  زا  متسین 

ص:398

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 416 

http://www.ghaemiyeh.com


اهزور رد  دغج  دندرک ، دیهـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  ات  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ثیدح  دنچ  رد 
یم هزور  اـهزور  هتـسویپ  دریگن و  اـج  یناداـبآ  رد  هک  دروخ  مسق  زور  نآ  زا  .دوش و  یم  رهاـظ  بش  رد  هشیمه  و  دوش ، یمن  ادـیپ 

.حبص ات  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  رب  دنک  یم  هیرگ  هلان و  هتسویپ  دنک ، یم  راطفا  دوش  یم  بش  نوچ  و  كان ، هودنا  دشاب و 

یم التبم  هروخ  هب  سک  همه  هنیآ  ره  دنیـشن ، یم  ماعط  رب  سگم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دندش

دیهد و هطوغ  ار  نآ  دتفیب  ماعط  فرظ  رد  سگم  نوچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
لاب نآ  امش  درب ، یم  ورف  ماعط  بآ و  رد  ار  دولآ  رهز  لاب  نآ  تسافـش و  شرگید  لاب  رد  تسا و  رهز  شلاب  کی  رد  هک  دیزادنیب 

.دناسرن ررض  هک  دیرب  ورف  مه  ار  رگید 

هناخ رد  گس  نتشاد  هاگن  زا  عنم  : مهن لصف 

.دشاب هدوب  گس  ناملسم ، درم  هناخ  رد  تسا  هورکم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  ثیدح  رد 

شلامعا باوث  زا  زور  ره  هک  نآ  رگم  دراد  هاگن  هناخ  رد  یگس  هک  تسین  سکچیه  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  ّقثوم  ثیدح  رد 
.دوش یم  مک  طاریق  کی 

.هلگ گس  ای  يراکش  گس  رگم  اه ، گس  رد  تسین  ریخ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  حیحص  ثیدح  رد 

يور رب  هک  دشاب  يرد  وا  وت و  نایم  هک  نآ  رگم  هناخ ، رد  ار  يراکش  گس  رادم  هاگن  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
.دوش هتسب  گس  نآ 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  .دنّنج  زا  تسا  هایـس  ناشیا  ندب  مامت  هک  ییاه  گس  دومرف : رگید  ّقثوم  ثیدـح  رد 
ياه سفن  هک  دینک  شرود  ای  دیهدب  شماعط  ای  دشاب  رضاح  یگس  دیروخ و  ماعط  هاگره  دنّنج ، نافیعض  زا  اه  گس  تسا : لوقنم 
نیا دشاب ، گنر  کی  خرس  ای  گنر  دیفس  ای  تسا  گنر  هایس  هک  یگس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  .دنراد و  دب 

.سنا نج و  زا  دنا  هدش  خسم  قلبَا  ياه  گس  دننج و  زا  اه 
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نآ هاگان  هنیدم ، هکم و  نایم  رد  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  رد  تفگ  تسا : لوقنم  هزمحوبا  زا  حیحص  ثیدح  رد 
دنت رایـسب  هچ  ار  وت  دنادرگ  حیبق  ادخ  .ار  وت  تسیچ  دومرف : دندید ، یگنر  کی  هایـس  گس  پچ ، بناج  هب  دندش  تفتلم  ترـضح 

ناـیّنج کـیپ  دراد و  ماـن  مثع  نیا  دومرف : دوب ؟ زیچ  هچ  نیا  هک  مدیـسرپ  .درک  زاورپ  دـش و  یغرم  هب  هیبـش  مدـید  هاـگان  يور ؟ یم 
.دناسر یم  ار  وا  گرم  ربخ  يرهش و  ره  هب  دنک  یم  زاورپ  وا  تسا  هدرم  ماشه  تعاس  نیا  رد  تسا ،

رود ناشیا  ياه  هناخ  هک  ار  یتعامج  دنداد  تصخر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دنراد هاگن  گس  هک  ینادابآ  زا  دشاب 

امش و رب  تسا  ررض  میب  هک  دیورم  رایسب  راکش  یپ  زا  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دینیب یمن  امش  هک  يزیچ  دننیب  یم  اه  نآ  هک  اریز  میجر ، ناطیش  رش  زا  ادخ  هب  دیرب  هانپ  دیونشب  ار  رخ  دایرف  گس و  يادص  نوچ 

يارب تاناویح  رب  دـنزاتب  هک  گـس  رگم  تسین  بوخ  نتخادـنا  گـنج  هب  رگیدـکی  اـب  ار  تاـناویح  تسا : لوقنم  ّقثوم  ثیدـح  رد 
.ندرک راکش 

ار نآ  دشاب ، هتشاد  ناج  یـسرب و  رگا  دنک ، راکـش  هدرک  میلعت  گس  هک  یناویح  ره  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد 
رگید تاناویح  ار  هچره  .یـشاب و  هتفگ  هَّللا " مسب   " گس نداتـسرف  تقو  رد  رگا  تسا ، لالح  دـشاب  هتـشادن  ناج  رگا  نک و  حـبذ 

یشکب ار  نآ  دشاب و  هتشاد  ناج  هک  یتقو  یـسرب  رگا  دنـشاب و  هتخوماین  ندرک  راکـش  ار  نآ  هک  دنک  راکـش  یگـس  ای  دنک ، راکش 
ار نآ  دور و  ورف  شندـب  رد  هک  ناکیپ  یب  اـی  راد  ناـکیپ  ریت  هب  ینک  راکـش  هک  ار  یناویح  ره  .تسا و  مارح  هن  رگا  تسا و  لـالح 

لالح نتخادنا ، ریت  تقو  رد  يا  هدرب  ادخ  مان  رگا  دشاب ، هتشادن  ناج  رگا  نک و  حبذ  ار  نآ  دشاب ، هتشاد  ناج  یسرب و  رگا  دشکب ،
هلولگ و نامک  ای  گنفت  ای  گنس  هب  رگا  دراد و  ار  مکح  نیا  ینک  راکش  رگید  يا  هبرح  هزین و  ریـشمش و  هب  رگا  نینچمه  .تسا و 

رگا تسا و  لالح  یشکب  دشاب و  هتشاد  ناج  هک  یسرب  یتقو  رگا  ینک  راکـش  دشک  یم  ینیگنـس  هب  درادن و  ینهآ  هک  اهزیچ  ریاس 
.تسا مارح  هن 

ترـضح هک  اریز  دیروخم  دنکب ، گنر  کی  هایـس  گس  هک  يراکـش  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دنا هدرک  تهارک  رب  لمح  املع  دنشکب و  ار  یگس  نینچ  هک ، هدومرف  رما  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر 
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دنشاب و هدرک  میلعت  ار  نآ  یسوجم  ای  ینارـصن  ای  يدوهی  هک  دنکب  یگـس  هک  يراکـش  ندروخ  زا  تسا  هدش  دراو  یهن  نینچمه  و 
راکـش رد  و  زاـمن ، زا  شیپ  هعمج  زور  رد  ندرک  راکـش  ار  یهاـم  تسا  هورکم  نینچمه  .دـنا و  هدرک  تهارک  رب  لـمح  زین  ار  نـیا 

هک دـیاب  تسا و  مارح  دریمب  بآ  ناـیم  رد  رگا  دریمب و  بآ  نوریب  رد  دـنروآ و  رد  هب  بآ  زا  هدـنز  ار  نآ  هک  تـسا  طرـش  یهاـم 
یهام رگا  نینچمه  تسا و  لالح  دریمب  ناملـسم  تسد  رد  دریگب و  وا  زا  ناملـسم  دروآ و  رد  هب  رفاـک  رگا  دروآ و  رد  هب  ناملـسم 
فالخ دریمب  هتفرگن  تسد  تسا و  هدـنز  هک  دـنیبب  رگا  تسا و  لـالح  دـشاب  هدـنز  دریگب و  ار  نآ  ناملـسم  دـتفیب و  راـنک  رب  دوخ 
یخلم دریگب ، راکـش  تلآ  ای  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  ناملـسم  هک  دوش  یم  لالح  نآ  هب  خـلم  راکـش  .تسا و  بانتجا  طوحا  و  تسا ،

دننز و دـشاب و  ندرک  حـیرفت  ریـس  نآ  زا  بلطم  هک  ندرک  بعل  وهل و  راکـش  هک  نادـب  .تسین و  لالح  دـشاب  هدـماین  زاورپ  هب  هک 
تراجت لایع و  يزور  بلطم  رگا  تفرگ و  دیاب  یم  ار  هزور  درک و  دیاب  یم  مامت  يرفـس  نینچ  رد  ار  زامن  تسین و  زیاج  دـنزادنا ،

.دناروخ یم  ار  هزور  دنک و  یم  رصق  ار  زامن  تسا و  لالح  دشاب 

.درک دیاب  بلط  شلحم  زا  درادن  راکش  ماکحا  لصفم  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  نوچ  و 

ندیرخ هناخ  نتخورفا و  غارچ  بادآ  : مهد لصف 

، کقساف نآ  هک  دینک  شوماخ  بش  رد  ار  اه  غارچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دزادنا هناخ  رد  شتآ  هک  دشکن  ار  هلیتف  شوم ، ینعی 

غارچ یکی  دوش ؛ یمن  عفتنم  اه  نآ  هب  یـسک  دـنوش و  یم  عیاض  هک  تسا  زیچ  راهچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.ندرک نشور  باتهام  رد 

نـشور باـتفآ  رد  هک  یغارچ  دـنوش ؛ یم  عیاـض  هک  تسا  زیچ  جـنپ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  رگید  ثیدـح  رد 
دوش و یم  عیاض  ناراب  درابب  راز  هروش  نیمز  رب  هک  یناراب  .دش و  ناوت  یمن  عفتنم  شا  ییانـشور  زا  دوش و  یم  عیاض  نغور  دـننک ،

نز .دوشن و  عفتنم  دشاب و  ریس  وا  هک  دروایب  یسک  دزن  دنک و  فلکت  نآ  رد  یصخش  هک  یماعط  .دوش و  یمن  دیاع  یعفن  نیمز  زا 
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.دنکن رکش  هک  دننکب  یصخش  هب  هک  يا  یکین  .دنربب و  نینع  رهوش  يارب  دننک و  سورع  هک  ار  ییور  شوخ 

فرطرب و ار  یناشیرپ  باتفآ ، بورغ  زا  شیپ  ندرک  نشور  غارچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد 
.دنک یم  دایز  ار  يزور 

دوش کیرات  هناخ  لـخاد  یـصخش  هک  دراد  تهارک  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دشاب هتخورفا  یشتآ  ای  یغارچ  وا  يور  شیپ  رد  هک  نآ  رگم 

ِِهب یشْمَن  ًارُون  اَنل  ْلَعْجا  َّمُهَّللَا  : » ناوخب اعد  نیا  دنروایب ، هناخ  نوردنا  هب  ار  غارچ  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
: ناوخب اعد  نیا  دـننک  شوماخ  غارچ  نوچ  و  َْتنَا ؛» ّاِلا  َهلا  ٌرُون ال  کَّنِا  ًارُون  اـَنل  ْلَـعْجاو  َكاـْقَلن  َمْوَی  َكَرُون  اـْنمِرْحَت  ـالَو  ِساـّنلا  ِیف 

«. ِروُّنلا َیِلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  انْجِرْخَا  َّمُهَّللَا  »

ینامهم همیلو و  هک  تسا  ّتنس  درخب ، يا  هناخ  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دنکب

ِناشیرپ مدرم  هب  ار  شتشوگ  دشکب و  يا  هبرف  دنفسوگ  سپ  دزاسب  هناخ  هکره  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
نادرمتم ررـض  عفد  یلاعت  قح  یئاَنب » یف  یل  ْكِرابَو  َنیطایَّشلاَو  َْسنِـالاَو  َّنِْجلا  َهَدَرَم  یِّنَع  ْرِحذَا  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب سپ  دـناروخب ، ریقف 

.دنادرگ كرابم  وا  يارب  ار  نتخاس  هناخ  نآ  دنکب و  وا  زا  نیطایش  سنا و  نج و 

هناخ بادآ  ریاس  : مهدزای لصف 

هدرپ يرد و  هک  دروآ  زور  هب  بش  يا  هناخ  رد  یمدآ  هک  دراد  تهارک  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دشاب هتشادن  يا 

زا ار  دوخ  تیامح  ظفح و  یلاعت  قح  هک  دنـسک  هس  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد 
ياپ راهچ  هک  یـسک  دنک و  زامن  هار  نایم  رد  هک  یـسک  دیامن و  ینکـس  دوش و  لزان  هتـسکش  هناخ  رد  هک  یـسک  دراد ؛ یم  ناشیا 

.درامگن نآ  رب  یسک  دراذگن و  نآ  رب  يدنب  دهد و  رس  ار  دوخ 
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هک نادوهی  هب  دیوشم  هیبش  دینک و  وراج  ار  دوخ  هناخ  ياه  تحاس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دننک یمن  بوراج  ناشیا 

ناطیـش هک  دیهدب  نوریب  دـیراذگم و  هناخ  رد  بش  ار  هناخ  هبور  كاخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ربتعم  تیاور  رد 
ترـضح .دـنک و  یم  فرطرب  ار  یناشیرپ  ندرک  بوراج  ار  هناخ  هک ، دومرف  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  .دریگ و  یم  اـج  نآ  رد 

.دنت یم  توبکنع  هک  تسا  ییاج  امش  ياه  هناخ  رد  ناطیش  هناخ  : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر 

هک دیدنبب  ار  اه  هناخ  ِرد  دیدنبب و  ار  ماعط  بآ و  ياه  فرظ  ناهد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ّقثوم  ثیدـح  رد 
.دزادنا یم  امش  هناخ  رد  شتآ  شوم ، هک  دینک  شوماخ  ار  غارچ  دیاشگ و  یمن  ار  هتسب  رس  فرظ  هتسب و  ِرد  ناطیش 

ندیباوخ يارب  دندمآ  یم  نوریب  هناخ  زا  هک  ناتسبات  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
یم لخاد  هعمج  زور  رد  ندیباوخ  يارب  دندش  یم  اه  هناخ  لخاد  دش و  یم  درـس  اوه  نوچ  دندمآ و  یم  نوریب  هبنـش  جـنپ  زور  رد 

.دندش

رد ای  دـنک  لوب  هداتـسیا  ای  دـنکب  طیاغ  ای  لوب  ربق ، يور  رب  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
یلاح چیه  رد  دراد و  یمن  رب  وا  زا  تسد  دنک و  هناوید  دریگب و  ار  وا  ناطیـش  دـباوخب ، ماعط  هب  هدولآ  تسد  اب  ای  دـباوخب  اهنت  هناخ 

.لاوحا نیا  دننام  درادن  الیتسا  یمدآ  رب 

رد .دوب  رایسب  نج  اجنآ  رد  هک  دندیسر  يا  يداو  هب  دنتفر ، یم  یگنج  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  یتسرد  هب 
کی .دورن و  اهنت  سک  چیه  دـیوش و  يداو  نیا  لخاد  دـیریگب و  ار  رگیدـکی  تسد  ات  ود  ره  هک ، دـندرک  ادـن  دوخ  باحـصا  نایم 

ِهَّللا ِمِْسب  : » دنتفگ دندرـشف و  دنتفرگ و  ار  وا  نیهم  تشگنا  ترـضح  .دنداد  ربخ  ترـضح  هب  .تفرگ  عرـص  ار  وا  تفر ، اهنت  صخش 
.تساخرب دش و  لیاز  شعرص  صخش  نآ  سپ  ِهَّللا .» ُلوُسَر  اَنَا  ٌثیبَخ  ْجُرُْخا 

ترـضح .عضوم  نالف  رد  تفگ : يا ؟ هدـمآ  دورف  اـجک  رد  هک  دندیـسرپ  یـصخش  زا  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
هک نکب  لقن  رگید  هناخ  هب  اج  نآ  زا  شابم و  اـهنت  هناـخ  رد  دومرف : ترـضح  .هن  تفگ : تسه ؟ وت  اـب  یـسک  اـجنآ  رد  اـیآ  دومرف :

.دشاب اهنت  هناخ  رد  هک  نآ  لثم  درادن  تأرج  یمدآ  رب  تقو  چیه  ناطیش 

نآ هک  دیراذگم  تروی  رد  بش  ار  تشوگ  لامتـسد  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
هاگیاج نآ  هک  دینکم  عمج  رد ، تشپ  رد  ار  هبور  كاخ  تسا و  ناطیش  هاگباوخ 
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دینکب مالس  دیوش ، هرجح  لخاد  نوچ  دزیرگ و  یم  ناطیـش  هک  دییوگب  هَّللا " ِمِْسب   " دیـسرب دوخ  هرجح  رد  هب  نوچ  تسا و  ناطیش 
.دنریگ یم  سنا  هکئالم  دوش و  یم  لزان  تکرب  هک 

ياج نآ  هک  دـیرب  نوریب  زور  دـیراذگم و  هناـخ  رد  بش  ار  هبورکاـخ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
نآ نتشاذگ  هک  توبکنع  رات  زا  ار  دوخ  ياه  هناخ  دینک  كاپ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  .تسا و  ناطیـش  نتـسشن 

.دوش یم  یناشیرپ  رقف و  ثعاب  هناخ  رد 

نوریب نوردنا و  تحاس  اه و  هناخ  ندرک  بوراج  اه و  فرظ  نتسش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دنک یم  دایز  ار  يزور  اه ، هناخ 

.دوش یم  یناشیرپ  ثعاب  نتشاذگ  هناخ  رد  ار  هبورکاخ  توبکنع و  هدینت  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

یبرچ ماـعط و  هب  هدولآ  دـنا و  هدرک  كاـپ  نآ  زا  تسد  هک  یلامتـسد  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.تسا ناطیش  هاگباوخ  نآ  هک  دیراذگم  تروی  رد  بش  تسا ،

، دنناشوپ یمن  ار  شرـس  هک  ار  یفرظ  هک  دیراذگم  شوپ  رـس  یب  ار  دوخ  ياه  فرظ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دراد یمرب  دهاوخ  یم  هچنآ  تسه  نآ  رد  هچنآ  زا  دزادنا و  یم  نهد  بآ  نآ  رد  ناطیش 

ورف باتفآ  زا  دعب  دییامن  تظفاحم  ار  دوخ  نارای  لافطا و  نایاپراهچ و  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنوش یم  یلوتسم  ناشیا  رب  نیطایش  نیب ، ام  نیا  رد  هک  نتفخ  تقو  ات  نتفر 

.دنک رظن  هیاسمه  هناخ  رد  یسک  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 

نم و نادـنزرف  زا  ناـماما  يارب  مهاوخ  یمن  نم  تسا و  هتـساوخن  نم  يارب  ار  تلـصخ  شـش  یلاـعت  قح  دوـمرف : رگید  ثیدـح  رد 
، قدصت زا  دعب  نتـشاذگ  تنم  و  هزور ، زور  رد  نتفگ  شحف  و  زامن ، رد  ندرک  يزاب  دوخ  هماج  شیر و  تسد و  اب  ناشیا ؛ نایعیش 

.ندش فرشم  مدرم  ياه  هناخ  رب  و  ندیدنخ ، ناتسربق  رد  و  نتفر ، اهدجسم  هب  بنج  و 

هنخر زا  یصخش  دندوب  نانز  زا  یضعب  هرجح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يزور  تسا : لوقنم  حیحص  ثیدح  رد 
.مدرک یم  روک  ار  تمشچ  مدوب  یم  کیدزن  رگا  دومرف : ترضح  درک ، یم  رظن  هرجح  نآ  رد  هاگرد 

ص:404

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 422 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  نتفر  نوریب  هناخ و  هب  ندش  لخاد  بادآ  : مهدزاود لصف 

یقلخ ار  ادـخ  هک  دـیورم  نوریب  هناخ  زا  بش  لّوا  باوخ  کی  زا  دـعب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دننک یم  دیامرف  یم  هچنآ  نیمز و  رد  دنوش  یم  نهپ  تقو  نیا  رد  هک  تسه  دنچ 

، ِهَّللا یَلَع  ُْتلَّکَوَت  ِهَّللِاب ، ُْتنَمآ  ِهَّللا ، ِمِْسب  : » وگب يور  نوریب  هناخ  زا  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.دننک یم  رود  وت  زا  ار  وا  دننز و  یم  ناطیش  يور  هب  هکئالم  ییوگب  ار  نیا  نوچ  هک  ِهَّللِاب ،» ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ُهَّللا ال  َءاش  ام 

یم وا  هب  هکئالم  هَّللا ،  ِمِْسب  : » دیوگب دیآ و  نوریب  هناخ  زا  یسک  هاگره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
: دیوگب نوچ  سپ  .دش  هتخاس  تیاهراک  دنیوگ : یم  وا  هب  هَّللِاب ،» ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  : » دـیوگب نوچ  سپ  .يدـنام  تمالـس  دـنیوگ :

.يدش هتشاد  هاگن  اهالب  زا  هک  دنیوگ  یم  وا  هب  هکئالم  ِهَّللا ،» یَلَع  ُْتلَّکَوَت  »

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  : » دناوخ یم  اعد  نیا  دمآ ، یم  نوریب  هناخ  زا  مردـپ  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
«. ٍهَِیفاع ِیف  ِِهب  یِنتْأَف  َِکقْزِِرل  ًاضِّرَعَتُم  ِّبَر  ای  َِکتَُّوقَو  َِکلْوَِحب  َْلب  یتَُّوقَو  یلْوَِحب  ِِهتَُّوقَو ال  ِهَّللا  ِلْوَِحب  ُتْجَرَخ 

یلها رگا  دـنک و  مالـس  شلها  رب  دوش  دوخ  هناخ  لـخاد  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
«. انِّبَر ْنِم  انیَلَع  ُمالَّسلَا  : » دیوگب دشاب  هتشادن 

یتجاح ِیپ  دهاوخ  یـسک  نوچ  دنک و  یم  فرطرب  ار  یناشیرپ  رقف و  هک  دناوخب  دحا " هَّللا  وه  لق   " هروس دوش  هناخ  لخاد  نوچ  و 
َکَّنِا ال  » ات ِضْرَْالاَو ،» ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  یف  َّنِا  ، » تشذگ شیپ  هک  ار  نارمع " لآ   " هروس تایآ  دورب و  هبنـش  جـنپ  زور  دادـماب  دورب ،

.دناوخب دمح  هروس  و  هانلزنا " انا   " هروس یسرکلا و  هیآ  دناوخب و  هیآ 190-194 .] نارمع /  لآ  « ] ِداعیْملا ُِفلُْخت 

َءاش ام  ِهَّللا ، یَلَع  ُْتلَّکَوَت  ِهَّللا ، ِمِْسب  : » وگب يور  نوریب  هناخ  زا  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد 
َِکلْـضَف ْنِم  َّیَلَع  َعِسْوَا  َّمُهَّللَا  ِْهَیِلا  ُتْجَرَخ  ام  ّرَـش  ْنِم  َِکبُذوُعَاَو  َُهل  ُتْجَرَخ  ام  َْریَخ  َُکلأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ِهَّللِاب ، ّاِلا  َهَُّوق  ـالَو  َلْوَح  ـال  ُهَّللا 

ُهَّللا یَّلَـص  َِکلوُسَر  ِهَِّلمَو  َِکتَِّلم  یلَعَو  َِکلیبَس  یف  ینَّفَوَتَو  َكَدـْنِع  امیف  ًابِغار  یْنلَعْجاَو  َِکتَعاط  یف  یْنلِمْعَتْـساَو  َکـتَمِْعن  َّیَلَع  َِّمتَاَو 
«. ِِهلآَو ِْهیَلَع 
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ادـخ دـناوخب ، اـعد  نیا  هناـخ  رد  زا  ندـمآ  نوریب  تقو  رد  هکره  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  رگید  ثیدـح  رد 
اِمب ُذوُعَا  : » تسا نیا  اعد  .دراد  هاگن  رورش  اه و  يدب  زا  ار  وا  دزاسب و  ار  شیاهراک  دنک و  لوبق  ار  شا  هبوت  دزرمایب و  ار  شناهانگ 
ِّرَـش ْنِمَو  يْریَغ  ِّرَـش  ْنِمَو  یـسْفَن  ِّرَـش  ْنِم  ْدـُعَت  َْمل  ُهُسْمَـش  َْتباغ  اِذا  يِذَّلا  ِدـیدَْجلا  ِموَْیلا  اذـه  ِّرَـش  ْنِم  ُُهلُـسُرَو  ِهَّللا  ُهَِکئالَم  ِِهب  ْتَذاـع 

یسْفَن ُریجا  اهِّلُک  ِمِراحَمْلا  ِبْوُکُر  ِّرَش  ْنِمَو  ِماوَْهلاَو  ِعابِّسلا  ِّرَش  ْنِمَو  ِْسنِالاَو  ِّنِْجلا  ِّرَش  ْنِمَو  ِهَّللا  ِءاِیلْوَِال  َبَصَن  ْنَم  ِّرَـش  ْنِمَو  َنیطایّـشلا 
«. ٍءوُس ِّلُک  ْنِم  ِهَّللِاب 

هَّللا وه  لـق   " هروس هبترم  هد  هناـخ ، زا  نتفر  نوریب  تقو  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نسح  ثیدـح  رد 
.ددرگرب دوخ  هناخ  هب  ات  دشاب  یهلا  تیامح  ظفح و  رد  هتسویپ  دناوخب  دحا "

ََکلَو ُتْجَرَخ  َِکب  َّمُهَّللَا  : » دـندناوخ یم  اعد  نیا  هناـخ  زا  نتفر  نوریب  تقو  رد  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
ْفِرْصاَو ُهَتَکََربَو  ُهادُهَو  ُهَروُهَطَو  ُهَرْـصَنَو  ُهَْحتَفَو  ُهَزْوَف  ینقُزْراَو  اذه  یمْوَی  یف  یل  ْكِراب  َّمُهَّللَا  ُْتلَّکَوَت ، َْکیَلَعَو  ُْتنَما  َِکبَو  ُتْمَلْـسَا 

«. ِِهب ینْعَْفناَو  یجُورُخ  یف  یل  ْكِرابَف  ُتْجَرَخ  یِّنِا  َّمُهَّللَا  َنیَملاْعلا  ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلاَو  ُرَبْکا  ُهَّللاَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمْسِاب  ِهیف ، ام  َّرَشَو  ُهَّرَش  یّنَع 

ِهَّللاـِب : » دـیوگب هبترم  هس  سپ  دـیوگب ، رَبکَا » هَّللا   » دـیآ نوریب  هناـخ  زا  یمدآ  نوچ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  نسح  ثیدـح  رد 
ٍهَّباد ِّلُک  َّرَـش  ِیِنقَو  ٍْریَِخب  یل  ِْمتْخاَو  ٍْریَِخب  اذَـه  یهْجَو  یف  ِیل  ْحَْـتفا  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب هبترم  هس  ُلَّکَوَتَا ،» ِهَّللا  یَلَعَو  ُلُخْدَا  ِهَّللاـِبَو  ُجُرْخَا 

نآ هب  ار  وا  دنادرگرب  ات  دشاب  یلاعت  قح  نامض  رد  هتسویپ  دناوخب  اعد  نیا  نوچ  ٍمیقَتْسُم ،» ٍطارِص  یلَع  ّیبَر  َّنِا  اِهتَیِـص  اِنب  ٌذِخا  َْتنَا 
.تسا هدوب  اجنآ  رد  هک  ناکم 

یلاعت قح  دـناوخب ، اعد  نیا  هناـخ  زا  ندـمآ  نوریب  تقو  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  ّقثوم  ثیدـح  رد 
ْنِم َِکبُذوُعَاَو  اهِّلُک  يرُوُما  َْریَخ  َکـُلأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ِهَّللا ، یَلَع  ُْتلَّکَوَت  ُهَّللا ، ِیبْسَح  ِهَّللا ، ِمِْسب  : » دروآرب ار  وا  ترخآ  اـیند و  ياـهراک 

«. ِهَرِخالا ِباذَعَو  اْینُّدلا  ِيْزِخ 

ِهَّللا یَلَعَو  ُتْجَرَخ  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـندناوخ یم  اـعد  نیا  دـندمآ ، یم  نوریب  هناـخ  زا  ترـضح  نآ  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
«. ِهَّللِاب ّاِلا  َهُّوق  الَو  َلْوَح  ُْتلَّکَوَت ال 

رد دنادرگب و  تسد  فک  هب  ار  دوخ  رتشگنا  نیگن  هناخ ، زا  ندمآ  نوریب  تقو  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
ِهَّللِاب ُْتنَمآ  : » دیوگب سپ  دناوخب ، هانلزنا " انا   " هروس دنک و  رظن  وا 
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.دشاب وا  هورکم  هک  يزیچ  دنیبن  زور  نآ  رد  ْمِِهتَِینالَعَو » ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّرِِسب  ُْتنَمآ  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال 

«، ِهَّللا یَلَع  ُْتلَّکَوَت  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـیوگب هناـخ  زا  ندـمآ  نوریب  تقو  رد  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
شیپ بناج  زا  ار  کی  ره  یسرکلا  هیآ  و  قلفلا " برب  ذوعا  لق   " و سانلا " برب  ذوعا  لق   " و دحا " هَّللا  وه  لق   " دمح و هروس  سپ 
ِهَّللِابَو ِهَّللا  ِمِْسب  : » دیوگب هناخ  ندش  لخاد  تقو  رد  دناوخب و  اپ  نییاپ  رس و  يالاب  رب  پچ و  بناج  تسار و  بناج  رس و  تشپ  ور و 

هناخ رد  یـسک  رگا  دنکب و  هناخ  لها  رب  مالـس  سپ  ُُهلوُسَرَو ،» ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَاَو  َُهل  َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  ّاِلا  هِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا 
اْنیَلَع ُمالَّسلا  َنیّیِدـْهَْملا ، َنیداْهلا  ِهَِّمئَالا  یَلَع  ُمالَّسلا  َنِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا  : » دـیوگب اـعد  نآ  زا  دـعب  دـشابن ،

«. َنیِحلاّصلا ِهَّللا  ِدابِع  یلَعَو 

دور نوریب  هناخ  زا  دشاب  هتسب  کنحلا  تحت  هک  یسک  يارب  منماض  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
.ددرگرب هناخ  هب  تمالس  هک  نآ 

، بش رد  هک  دـیورب  زور  رد  دـیورب ، نوریب  تجاـح  بلط  هب  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  ربـتعم  ثیدـح  رد 
.دوش یمن  هدروآرب  تجاح 
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نتشاد هاگن  نایاپراهچ  ندومن و  تعارز  تراجت و  نتفر و  رازابو  ندش  هراوسو  نتفر  هدایپ  بادآ  : مهدزیس باب 

هراشا
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کی ره  عاونا  غالا و  رتسا و  بسا و  رب  ندش  راوس  : لّوا لصف 

.دشاب هتشاد  يراوهر  ياپ  راهچ  هک  تسا  یمدآ  تداعس  زا  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

دوش و یم  هتخاس  نآ  هب  امـش  ياهراک  تسامـش و  تنیز  هک  دـیرادهاگن  اـپ  راـهچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.تسا ادخ  رب  شا  يزور 

.نتشاد هاگن  دب  ياپ  راهچ  تسا  یناگدنز  يدب  زا  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

.تسا ادخ  رب  شا  يزور  تسوا و  زا  شا  يراوس  درخب  ییاپ  راهچ  هکره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

نآ رب  نمؤم  ناردارب  يزاسراک  دوخ و  جیاوح  يارب  هک  دشاب  هتشاد  ییاپ  راهچ  هک  تسا  نمؤم  تداعس  زا  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دوش راوس 

هک یتسرد  هب  درادرب ، ار  تراـب  هک  رادـهاگن  یغـالا  هک ، بوقعی  نب  سنوی  هب  دومرف  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دوب هدشن  هدایز  چیه  مدرک  دوخ  جرخ  باسح  دش ، لاس  هس  نوچ  مدیرخ  یغالا  هک  تفگ  يوار  .تسادخ  رب  شا  يزور 

.یغالا رب  تفگ : يوش ؟ یم  راوس  زیچ  هچ  رب  دندیسرپ : روفیط  نبا  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.يرخن ییوبای  تمیق و  نیا  هب  يرخب  یغالا  هک  تسا  فارسا  نیا  دومرف : ترضح  .یفرشا  هدزیس  تفگ : يا ؟ هدیرخ  دنچ  هب  دومرف :

هکره یناد  یمن  رگم  دناسر ، یم  مه  ار  وبای  جرخ  دناسر  یم  ار  غالا  جرخ  هک  یسک  نآ  دومرف : .تسا  رتشیب  وبای  جرخ  تفگ :
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ار شا  يزور  یلاعت  قح  بسا ، نآ  نتشاد  هاگن  هب  دروآ  مشخ  هب  ار  ام  نمشد  دشکب و  تیب  لها  ام  جورخ  راظتنا  دراد و  هاگن  بسا 
.جیاوح رب  تسا  وا  روای  دروآرب و  ار  شیاهوزرآ  دنادرگ و  هداشگ  ار  شا  هنیس  دناسرب و 

راهچ هچ  نیا  هک  تفگ  نافلاخم  زا  یـصخش  دندش  راوس  يرتسا  رب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  يزور  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
تعفر و دوـمرف : ترـضح  درک ؟ ناوـت  یمن  گـنج  نآ  يور  رب  دـناود و  ناوـت  یمن  نمـشد  یپ  زا  هـک  يا  هدـش  راوـس  هـک  تساـپ 

.تساه نآ  طسو  روما  نیرتهب  درادن و  ار  غالا  تلذم  درادن و  ار  بسا  يزارفارس 

دوش و وحم  هانگ  هس  وا  لمع  هماـن  زا  زور  ره  یبرع ، رداـم  ردـپ و  بسا  ددـنبب  هکره  تسا : لوقنم  باـنج  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد 
وحم هانگ  ود  وا  لمع  همان  زا  زور  ره  دنـشاب ، یبرع  ریغ  شردام  ردـپ و  زا  یکی  هک  ددـنبب  یبسا  هکره  دوش و  هتـشون  هنـسح  هدزاـی 

ره دوخ ، نمـشد  عفد  ای  دوخ  ياهراک  ندروآرب  دوخ و  تنیز  يارب  ددنبب  ییوبای  هکره  دوش و  هتـشون  وا  يارب  هنـسح  تفه  دوش و 
.دوش هتشون  وا  يارب  هنسح  شش  دوش و  وحم  شلمع  همان  زا  هانگ  کی  زور 

.تمایق زور  ات  تسا  هتسب  نابسا  یناشیپ  رب  یکین  ریخ و  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هربتعم  تایاور  رد 

يدیفـس شا  یناشیپ  رد  هک  ییوم  خرـس  بسا  دراد  هاگن  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا  رگید  ثیدـح  رد 
، نم دزن  تسا  رتهب  دشاب  دیفـس  شیاپ  تسد و  راهچ  دشاب و  هدمآ  ینیب  ات  شا  یناشیپ  يدیفـس  رگا  دشاب و  هدوب  وم  یمک  ای  رایـسب 

نآ کـلم  رد  بسا  نآ  هک  ماداـم  دوش و  یمن  هناـخ  نآ  لـخاد  یناـشیرپ  رقف و  دـشاب ، هناـخ  نآ  رد  یبـسا  نینچ  هک  يا  هناـخ  سپ 
.دوش یمن  لخاد  وا  هناخ  رد  یملظ  تسا  لخاد  صخش 

ار يدیفـس  یناشیپ  بسا  زور  لّوا  دـیآ و  نوریب  يرگید  هناخ  ای  دوخ  هناخ  زا  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماـما  زا 
هدمآ ینیب  نییاپ  ات  شا  یناشیپ  يدیفـس  رگا  دنیبن و  یلاحـشوخ  ریغ  هب  زور  نآ  رد  دشاب ، يدیفـس  مه  شیاپ  تسد و  رد  هک  دـنیبب 
.دوش یم  هدروآرب  شتجاح  نآ  دنیبب  ار  یبسا  نینچ  دور و  يراک  یپ  رگا  دهد و  ور  ار  وا  زور  نآ  رد  یلاحشوخ  تیاهن  سپ  دشاب 

ترضح يارب  دندروآ  هیده  هب  نمی  زا  بسا  راهچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
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هیلع نینمؤملا  ریما  دـشاب ؟ هتـشاد  يدیفـس  ناشن  هک  تسه  یبسا  اـه  نآ  ناـیم  رد  هک  دندیـسرپ  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر 
راد ناـشن  رهک  ود  دومرف : زاـب  .دـیراد  هاـگن  نم  يارب  زا  دومرف : ترـضح  نآ  .تسه  راد  ناـشن  لآ  بسا  یلب ، درک : ضرع  مالـسلا 

: دومرف تسه ، گنر  کی  هایس  بسا  راهچ  دومرف : سپ  .دیراد  هاگن  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يارب  زا  دومرف : .تسه 
ناشن دارم  ثیدـح  نیا  رد  ایوگ  .تسا و  دیفـس  ياه  ناشن  رد  بسا  تنمیم  یکرابم و  هک  نک  دوخ  لاـیع  فرـص  شورفب و  ار  نآ 

.دشاب اپ  تسد و  دیفس 

رتسا رد  دیفس  ياه  ناشن  و  رتسا ، غالا و  رگم  دراد  تهارک  گنر  کی  ندوب  نایاپ ، راهچ  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 
بوخ رپ  مه  نآ  دـشاب و  هدیـشک  ینیب  ات  شا  يدیفـس  ناـشن  دراد و  تهارک  رتسا  یناـشیپ  رد  دیفـس  ناـشن  دراد و  تهارک  غـالا  و 

.تسین

.تسا غالا  نم  دزن  نایاپ  راهچ  نیرتهب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

تسد و هس  هک  تسا  دیفس  یناشیپ  هایـس  خرـس و  رد  بسا  تنمیم  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح  زا 
نم زا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسا : لوقنم  اپ  راهچ  لّالد  ناخرط ، زا  .دشاب و  هتـشادن  يدیفـس  شتـسار  تسد  دیفـس و  شیاپ 

.دشاب دیفس  شناهد  شیاهاپ و  نایم  مکش و  ریز  هک  یهایس  رتسا  دندیبلط 

نایاپ راهچ  قوقح  تیاعر  نتشاد و  هاگن  بادآ  : مود لصف 

دنک ادتبا  هک  دیاب  تسه ؛ قح  شش  شبحاص  رب  ار  اپ  راهچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
دنزن يزیچ  شیور  رب  .دروخب و  دهاوخ  رگا  هک  دنک  ضرع  وا  ربارب  دسرب ، بآ  هب  هک  هاگره  .دـیآ و  دورف  نوچ  نآ  نداد  فلع  هب 

نآ ییاناوت  زا  هدایز  .ادخ و  هار  رد  دنک  داهج  هک  یتقو  رد  رگم  دتسیان  هراوس  نآ  يور  رب  .دیوگ و  یم  دوخ  راگدرورپ  حیبست  هک 
.دشاب هتشاد  تقاط  هک  دنکب  ردق  نآ  راتفر  فیلکت  .دنکن و  شراب 

.دننکن غاد  شیور  هب  دومرف : نیا  رب  هدایز  تسا و  لوقنم  نیا  لثم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
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شیپ دهدب  فلع  بآ و  ار  نآ  لّوا  دیآ ، دورف  نوچ  دربب و  رفـس  هب  ار  ییاپ  راهچ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دروخب يزیچ  دوخ  هک  نآ  زا 

ینعی تسا  نوعلم  ناشیا  زا  یکی  هک  دنوشن  فیدر  اپ  راهچ  کی  رب  سک  هس  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترـضح 
.تسا هتسشن  شیپ  هک  نآ 

نیا بحاص  هک  دـندومرف  .تسا  هتـسب  شیاپ  تسا و  تشپ  رب  راب  هک  دـندید  ار  يرتش  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.درک دهاوخ  تموصخ  تمایق  رد  وا  اب  رتش  نیا  هک  دشاب  دعتسم  هک  دییوگب  ار  رتش 

هب تسا ، هتشگ  يرتش  کی  راب  هک  دندید  تشذگ ، مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  شیپ  زا  يرتش  راطق  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
نیز ماما  تسا : لوقنم  هربتعم  ثیداحا  رد  .دراد و  یم  تسود  ار  تلادع  ادـخ  هک  رتش  نیا  رب  نک  تلادـع  هک  دـنتفگ  رتش  بحاص 

.دندزن نآ  رب  هنایزات  کی  يرتش و  رب  دندرک  جح  تسیب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 

ار يزیچ  ره  دـیوگ و  یم  راگدرورپ  حـیبست  هک  دـینزم  شیور  هب  يزیچ  ار  یحور  بحاـص  چـیه  تسا : لوقنم  هربتعم  ثیداـحا  رد 
هک دـنیوگ  یم  ناـیاپ  راـهچ  تسا : لوـقنم  هنع " هَّللا  یـضر   " رذوـبا زا  .تسا و  ناـشیا  يور  رد  تاـناویح  تمرح  تـسا و  یتـمرح 

فنُع و دناروخب و  ام  هب  فلع  بآ و  ام و  هب  دـنک  یکین  ام و  اب  دـنک  ارادـم  قفر و  هک  امرف  تمارک  ام  هب  ییوکین  کلام  ادـنوادخ !
.دنکن ام  رب  يدعت 

راوس وا  رب  دـهاوخ  شبحاص  هک  ّهباد  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  امهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  قداـص و  رفعج  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  ود  هب 
«. نادرگ نابرهم  نم  هب  ار  وا  ادنوادخ ! ًامیِحَر ؛ ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  : » دیوگ یم  تقو  نآ  رد  دوش ،

یم بآ  ار  دوخ  غالا  هذبر ، رد  هک  ار  هللا  همحررذوبا  دید  یصخش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  هربتعم  تیاور  رد 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگ : دهد ؟ بآ  ار  غالا  نیا  وت  يارب  هک  يرادن  یـسک  رگم  هک  دیـسرپ  وا  زا  داد ،

ییوکین هتـسیاش  بحاص  ارم  نک  يزور  ادنوادخ ! هک  دنک  یم  لاؤس  ادخ  زا  حبـص  ره  هک  نآ  رگم  تسین  يا  ّهباد  چیه  دومرف : هک 
بآ ار  نآ  دوخ  هک  مهاوخ  یم  ببـس  نیا  هب  .دنکن  فیلکت  ارم  ییاناوت ، زا  هدایز  دنادرگ و  باریـس  بآ  زا  ریـس و  فلع  زا  ارم  هک 

.مهدب
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، مهرد داتـشه  هب  مدـیرخ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  يارب  يرتش  تفگ : هک  تسا  لوقنم  راد  رتش  ناوفـص  زا  ّقثوم  ثیدـح  رد 
.مدرک ضرع  ترـضح  هب  مدرک و  راب  هواجک  نم  سپ  تشادرب ؟ دناوت  یم  هواجک  ایآ  دومرف : مدرب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  نوچ 

نارگ ياپراهچ  زگره  دهد  یم  نتشادرب  راب  ییاناوت  هنوگچ  ار  فیعض  نایاپ  راهچ  یلاعت  قح  هک  دننادب  مدرم  رگا  دومرف : ترضح 
.دنرخن

راوس ارچ  دومرف : مور ، یم  هار  هدایپ  نم  هک  دـندید  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  روفعی  یبا  نبا  زا  رگید  ثیدـح  رد 
ود ره  يوق  فیعض و  رتش  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف : .دشاب  کبس  شراب  هک  مهاوخ  یم  تسا ، فیعض  نم  رتش  متفگ : يوش ؟ یمن 

.دهد یم  نتشادرب  راب  ییاناوت  بات و  یلاعت  يادخ  ار 

ار نآ  تسا ، هتسشن  یناطیش  يرتش  ره  ناهوک  رب  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  دنچ  رد 
.ندرک راب  ندش و  راوس  تقو  رد  دیربب  نآ  رب  ادخ  مان  دینک و  مرن  دییامرف و  راک  هب 

قح هتبلا  دوش  رـضاح  تاـفرع  فقوم  رد  دـنربب و  جـح  هب  ار  نآ  هبترم  تفه  هک  يرتـش  ره  تسا : لوقنم  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد  و 
.دنادرگ تشهب  نایاپ  راهچ  زا  ار  نآ  یلاعت 

.تسا هدش  دراو  مه  هس  رگید  ثیدح  رد  جنپ و  رگید  ثیدح  رد  و 

ندـمآ و نییاپ  تقو  رد  دزادـنیب  نآ  زا  ار  دوخ  دوش و  راوس  يرادراـب  رتش  رب  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دوش مّنهج  لخاد  دریمب ،

اپراهچ يوش .» كاله  تسعت : : » دـیوگب وا  هب  شبحاص  دـیآرد و  رـس  هب  یـسک  ریز  رد  ییاپراهچ  هاگره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
«. تسا هدرک  راگدرورپ  ینامرفان  رتشیب  هکره  دوش  كاله  ِّبَّرِلل ؛ اناصْعَا  َسْعَت  : » دیوگ یم 

ار نآ  ردرـس  رد  یلو  دینزب  ار  نآ  دـنک ، مَر  ّهباد  رگا  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دینزم

سلجم ار  شتشپ  دینکم و  لیم  بناج  کی  هب  هک  نآ  ات  دیراذگم ، رگید  ياپ  يور  رب  اپ  اپ ، راهچ  يور  رب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دیوش راوس  دیور  هار  هب  دیهاوخ  نوچ  دییآ و  دورف  دورن  هار  هک  یتقو  هکلب  دیرادب ، تبحص  نآ  يور  رب  هداتسیا  هک  دینکم 
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دنسانش و یم  ار  دوخ  راگدرورپ  دنشاب ؛ یمن  لفاغ  زیچ  راهچ  زا  تاناویح  تسا : لوقنم  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا 
.دنناد یم  ار  بوخ  هاگارچ  دنسانش و  یم  ار  هدام  رن و  دنناد و  یم  ار  گرم 

هب وج  تقو  رد  هک  یـشور  نآ  هب  رگا  دومرف : نتفر ؟ هار  يارب  مینزب  ار  ّهباد  تقو  هچ  رد  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.نزب ار  نآ  دورن ، دور ، یم  دوخ  هلیوط 

ماجل نیز و  بادآ  : موس لصف 

رب هک  كوترا  نیز و  نایم  شلاب  هک  تسا  ّتنـس  دشابن و  هرقن  الط و  زا  کی  ره  ماجل ، نیز و  هک  تسا  نآ  یلوا  طوحا و  هک  نادب 
ندـش راوس  نیز  رب  ار  ناـنز  .دـشابن و  خرـس  دـشابن و  ریرح  دـنوش ، راوس  دـنزادنا و  رتـش  يور  رب  هک  هفیطق  دـنزادنا و  بسا  يور 

.دراد دیدش  تهارک 

.دنوش راوس  نیز  رب  نانز  هک  تسا  نآ  دوش  رهاظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  يدب  تامالع  هلمج  زا  هک  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 

.نانز يارب  تسا  ینوعلم  بکرم  نیز ، تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح  تیاور  رد 

رد ای  تایرورـض  يارب  زا  رگم  نیز ، رب  ندـش  راوس  ار  نز  تسین  زیاج  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
.رفس

نیز هک  یبسا  رب  دش  ناوت  یم  راوس  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا  رفعج  نب  یلع  هک  تسا  لوقنم  حیحص  ثیدح  رد 
ناوت یمن  راوس  دشابن ، نینچ  رگا  تسین و  یکاب  درک ، ناوتن  ادـج  نآ  زا  هک  دـشاب  یـشکور  رگا  دومرف : دـشاب ؟ هرقن  زا  نآ  ماجل  و 

.دش

رد دوب و  هرقن  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  هقان  ینیب  هقلح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ثیدـح  رد 
هک راهنیز ! دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  هربتعم  ثیداحا 
رب هک  تسا  یشلاب  تسا و  نیز  شلاب  هرثیم  دوش و  یم  راوس  نآ  رب  ناطیش  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نآ  هک  خرـس ، هرثیم  رب  وشم  راوس 

.دنوش یم  راوس  شیور  رب  دنراذگ و  یم  رتش  زاهج  يور 
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.دندش یم  راوس  خرس  هفیطق  رب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 

گنلپ و ربب و  تسوپ  دننام  هدنرد ، تاناویح  تسوپ  زا  دندیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دیشوپ ناوت  یمن  زامن  تقو  رد  اما  دش ، ناوت  یم  راوس  اه  نآ  يور  رب  دومرف : ترضح  .ریش 

یمن كرت  ندرم  اـت  هک  تسا  زیچ  جـنپ  دومرف : هک  تسا  لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هربـتعم  ثیداـحا  رد 
.هدرک لج  غالا  رب  ندش  راوس  یکی  منک ،

ِمِْسب ، » دینک ماجل  ار  نآ  هک  دیهاوخ  نوچ  تسه ، یناطیش  ییاپ  راهچ  ره  ینیب  رد  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  و 
.دییوگب ِهَّللا »

ای نآ ، ریغ  ندرک و  ماجل  تقو  رد  دنک ، یشومچ  هک  ییاپراهچ  ره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد 
َضْرَالاَو ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَا  َُهلَو  َنوُْغبَی  ِهَّللا  ِنیِد  َْریَغَف  َا  : » ار هیآ  نیا  دنناوخب  نآ  رب  هن  رگا  دراذگب و  رگا  شـشوگ  رد  دنک ، مَر 

[. هیآ 83 / نارمع لآ  « ] َنوُعَجُْری ِْهَیِلاَو  ًاهْرُکَو  ًاعْوَط 

يراوس بادآ  هیعدا و  : مراهچ لصف 

فیدر یکلم  دیوگب ، هَّللا " مسب   " دوش و راوس  ییاپراهچ  رب  یسک  نوچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
وا هب  دوش و  یم  وا  فیدر  ناطیـش  دـیوگن ، هَّللا " مسب   " ندـش راوس  تقو  رد  رگا  دـیآ و  دورف  ات  دراد  یم  هاگن  ار  وا  دوش و  یم  وا 
رد هتـسویپ  وا  سپ  نکب ، لاحم  لطاب  ياـهوزرآ  هک  دـیوگ  یم  وا  هب  درک ، یگدـنناوخ  دـناوتن  رگا  نکب و  یگدـنناوخ  دـیوگ : یم 

اذِهل انادَه  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  ِهَّللِاب ، ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ِهَّللا ال  ِمِْسب  : » دـیوگب يراوس  تقو  رد  هکره  دومرف : .دـیآ و  نییاپ  ات  تسا  وزرآ 
دورف ات  شیاپ  راهچ  دوخ و  دشاب  ظوفحم  هتبلا ، َنِینِْرقُم » َُهل  اّنُک  امَو  اذه  اَنل  َرَّخَـس  يِذَّلا  َناْحبُـس  ُهَّللا ، اَنادَه  ْنَا  الَْول  َيِدَـتْهَِنل  اّنُک  امَو 

.دیآ

يِذَّلا َهَّللا  ُرِفْغَتْسَا  : » دیوگب سپ  دناوخب ، یسرکلا  هیآ  دوش و  راوس  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
ّاِلا َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِاَف ال  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللَا  ِْهَیِلا ، ُبُوتَاَو  ُموُّیَقلا  ُّیَحلا  وُه  ّاِلا  َهِلا  ال 
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هک دیـشاب  هاوگ  سپ  دزرمآ ، یمن  یـسک  نم  زا  ریغ  ار  ناهانگ  هک  دـناد  یم  نم  هدـنب  دـیامرف : باطخ  هکئالم  هب  یلاـعت  قح  َْتنَا ،»
.مدیزرمآ ار  وا  ناهانگ 

اذه اَنل  َرَّخَس  يِذَّلا  َناْحبُـس  : » دییوگب دینک و  دای  ار  ادخ  نایاپراهچ ، رب  دیوش  راوس  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
[. 13 هیآ 14 -  / فرخز « ] َنُوِبلَْقنَُمل انِّبَر  یِلا  ّانِاَو  َنِینِْرقُم  َُهل  اّنُک  امَو 

راوس تسرد  نوچ  سپ  ِهَّللا ،» ِمِْسب  : » دـنتفگ دنتـشاذگ  باکر  رد  اپ  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوقنم  هعیبر  نب  یلع  زا 
، ًالیِـضْفَت َقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  انَلَّضَفَو  ِتابِّیَّطلا ، َنِم  انَقَزَرَو  ِّرَبلا  ِیف  انَلَمَحَو  اـنَمَّرَک  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلَا  : » دـندناوخ ار  اـعد  نیا  دـندش ،
« ُرَبْـکَا ُهَّللَا   » هبترم هس  و  ِهَّلل ،ِ»  ُدْـمَحلَا   » هبترم هس  و  ِهَّللا ،» َناْحبُـس   » هبترم هس  سپ  َنِینِْرقُم ،» َُهل  اـّنُک  اـمَو  اذـه  اـَنل  َرَّخَـس  يِذَّلا  َناـْحبُس 

«. َْتنَا ّاِلا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِاَف ال  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  : » دندناوخ اعد  نیا  سپ  .دندومرف 

اَنل َرَّخَس  يِذَّلا  َناْحبُس  : » دندومرف یم  دنتشاذگ ، یم  باکر  رد  اپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دنتفگ یم  ُهَّللا » اَِّلا  َهِلا  ال   » هبترم تفه  و  ِهَّلل ،ِ»  ُدْمَْحلَا   » هبترم تفه  و  َنِینِْرقُم ،» َُهل  اّنُک  امَو  اذه 

ِهَّللِاب ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دندناوخ یم  اعد  نیا  دندش ، یم  رتش  راوس  ترـضح  نآ  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد  و 
«. َنُوِبلَْقنَُمل انِّبَر  یِلا  ّانِاَو  َنِینِْرقُم  َُهل  اّنُک  امَو  اذه  اَنل  َرَّخَس  يِذَّلا  َناْحبُس 

ادخ هچنانچ  دیوش  نآ  راوس  نوچ  تسه ، یناطیش  يرتش  ره  ناهوک  رب  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
«. َنِینِْرقُم َُهل  اّنُک  امَو  اذه  اَنل  َرَّخَس  يِذَّلا  َناْحبُس  : » دییوگب تسا  هدومرف 

، دیزغل یم  شیاپ  ای  دمآ  یم  رد  رـس  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ياپ  راهچ  نوچ  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
«. َِکتَمِقَن ِهَأُْجف  ْنِمَو  َِکتَِیفاع  ِلیِوْحَت  ْنِمَو  َِکتَمِْعن  ِلاوَز  ْنِم  َِکب  ُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دندناوخ یم  اعد  نیا 

ماگنه رد  تسا و  ریگهگ  نم  هباد  هک  درک  تیاکش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
اَهل ْمُهَف  ًاماْعنَا  انیِْدیَا  ْتَلِمَع  اّمِم  ْمَُهل  انْقَلَخ  ّانَا  اْوَرَی  َْملَو  َا  : » ناوخب شـشوگ  رد  هیآ  نیا  دومرف : ترـضح  .دتـسیا  یم  هعفد  کی  راتفر 

[. 71 هیآ 72 -  سی /  « ] َنُولُکْأَی اْهنِمَو  مُُهبوُکَر  اْهنِمَف  ْمَُهل  اهاْنلَّلَذَو  َنوُِکلام 

ص:418

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 436 

http://www.ghaemiyeh.com


رازآ ناشیا  هب  هک  ار  ناـگدایپ  دـنک  ربخ  اـب  هراوس  هک  تسا  مزـال  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  نسح  ثیدـح  رد 
يراک ایآ  دومرف : .دندش  ناور  ترضح  اب  هدایپ  یعمج  دندش ، راوس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يزور  دومرف : .وا  ياپ  راهچ  دناسرن 

رورغ و ثعاب  هراوس  اـب  هداـیپ  نتفر  هار  هک  دـیدرگرب ، دومرف : .میور  هار  وت  باـکر  رد  هک  میهاوخ  یم  نکیلو  هن ، دـنتفگ : دـیراد ؟
.تسا هدایپ  يراوخ  تلذم و  بجوم  هراوس و  داسف 

اپ راهچ  ود  دومرف : متفر  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تمدخ  هب  يزور  تفگ : هک  تسا  لوقنم  اطع  نب  هَّللا  دبع  زا  رگید  ثیدح  رد 
، روایب شیپ  ار  غالا  دومرف : دـنوش ، راوس  ترـضح  نآ  هک  مدرب  شیپ  ار  رتسا  مدرک ، نیز  ار  يرتسا  یغالا و  متفر  .نک  نیز  ام  يارب 
، دـندش راوس  نوچ  متفرگ ، ار  باـکر  مدروآ و  ار  غـالا  سپ  .وش  راوس  دوخ  ار  رتسا  تسا و  غـالا  نم  دزن  ناـیاپ  راـهچ  نیرتـهب  هک 

اذه اَنلرَّخَس  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلاَو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَحُِمب  اْنیَلَع  َّنَمَو  َنآرُقلا  انَمَّلَعَو  ِمالْـسِِالل  انادَه  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  : » دنتفگ
رد یخوش  غالا ، هک  مدـید  هار  يانثا  رد  دـندش و  هناور  سپ  َنیَِملاعلا » ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلاَو  َنُوِبلَْقنَُمل  انِّبَر  یِلا  اـّنِاَو  َنینِْرقُم  َُهل  اـّنُک  اـمَو 

.دینابسچ نیز  شیپ  هب  ار  دوخ  ترضح  درک ، یم  راتفر 

نآ هک  تشاد  یغالا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هن ، دومرف : تسه ؟ يرازآ  ار  امـش  رگم  هَّللا ! لوسر  نب  ای  مدرک : ضرع 
، درک یم  راتفر  رد  یخوش  تسا ، هدش  راوس  نآ  رب  ترـضح  نآ  هک  نآ  يداش  زا  دندش  یم  نآ  راوس  نوچ  دـندیمان و  یم  ریفع  ار 
: دـندومرف یم  دندینابـسچ و  یم  نیز  شیپ  هب  ار  دوخ  ترـضح  نآ  دروآ و  یم  تکرح  هب  ار  ترـضح  نآ  كرابم  ياـه  شود  هک 

«. مدرک نینچ  زین  نم  .تسا  ریفع  زا  رتخبت  الیخ و  نیا  نکیلو  تسین ، نم  زا  نیا  ادنوادخ ! ِریفَع ؛ ْنِم  اذ  ْنِکلَو  یِّنِم  َْسَیل  ّمُهّللَا  »

، دنا هدیبلط  یم  رذـع  ادـخ  هاگرد  هب  دـنا و  هتـشاد  هشیدـنا  غالا  راتفر  توخن  الیخ و  زا  ناراوگرزب  نآ  هک  دـینک  رکفت  نازیزع ! يا 
دوخ راتفر  هب  نیمز ، نامسآ و  رب  دنوش و  یم  راوس  لالد  جنغ و  توخن و  نآ  هب  راتفر  شوخ  داژن  يزات  ياه  بسا  رب  هک  نانآ  سپ 

؟ تساوخ دنهاوخ  رذع  هنوگچ  دنرامش ، یمن  دوجوم  ار  یسک  دوخ ، ریغ  دنهن و  یم  ّتنم 

یم یگدـنناوخ  دوخ  ياپ  راهچ  يور  رب  امـش  دـینک  یمن  مرـش  ایآ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
؟ دیوگ یم  دوخ  راگدرورپ  حیبست  امش  ریز  رد  نآ  دینک و 

مدنارن و ار  نآ  یـسک  تعارز  يور  رب  نم  زگره  هک  اریز  دـماین ، رد  رـس  هب  زگره  نم  ياپ  راهچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
.مدرکن لاماپ  ار  یسک  راز  تشک 

ص:419

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 437 

http://www.ghaemiyeh.com


نتفر هدایپ  بادآ  : مجنپ لصف 

.تشذگ ندیشوپ  هماج  شفک و  بادآ  رد  لصف  نیا  ثیداحا  زا  یضعب 

.درب یم  ار  نمؤم  نسُح  نتفر  هار  دنت  تسا : لوقنم  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 

.دنورن هار  نایم  رد  دنورب و  هار  رانک  رد  دیاب  نانز  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  نسح  ثیدح  رد 

شفک هک  یـسک  زا  هار  نایم  هب  تسا  قحا  هنهرب  اـپ  هداـیپ و  زا  نتفر  هار  هداـج  ناـیم  هب  تسا  ّقحَا  هراوس  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.تسا هدیشوپ 

ترـضح نآ  رـس  رب  غرم  ایوگ  هک  دـنتفر  یم  هار  يراومه  هب  نانچ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
.تفرگ یمن  یشیپ  پچ  تسد  رب  ترضح  نآ  تسار  تسد  و  دنک ، زاورپ  هک  دیسرت  یم  تسا و  هتسشن 

تنعل ربکت ، ـالیخ و  يور  زا  نیمز  رب  دور  هار  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربـتعم  ثیدـح  رد 
.تسا نیمز  يالاب  رد  هچنآ  نیمز و  ریز  رد  هچنآ  نیمز و  ار  وا  دنک 

هار رتخبت  يور  زا  دـنبلط و  يزیچ  ناـشیا  زا  هک  یتـقو  رد  نـالئاس ، زا  نم  تما  دـننک  یـشوگ  رک  هاـگره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دنک باذع  رگیدکی  هب  ار  ناشیا  هک  تسا  هدروخ  دنگوس  دوخ  تزع  هب  نم  راگدرورپ  دنور ،

رد مور ، سراف و  نامالغ  دننک  ناشیا  تمدخ  دنشک و  ار  اه  تسد  دننک و  رتخبت  راتفر  رد  نم  تما  هاگره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دنشک ریشمش  رگیدکی  رب  دشاب و  داسف  هنتف و  ناشیا  نایم 

هنـسح رازه  وا  يارب  یماگ  ره  هب  رـضح ، رفـس و  رد  یگتـسکش  عضاوت و  يور  زا  دور  هار  اـصع  اـب  هکره  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دوش دنلب  وا  يارب  هجرد  رازه  دوش و  وحم  وا  زا  هانگ  رازه  و  دوش ، هتشون 

، ناشیا ریپ  ناوج و  ریبک و  ریغص و  لیئارسا  ینب  و  تسا ، ناربمغیپ  ياه  تنـس  زا  هک  دیریگب  تسد  هب  اصع  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
هار رد  دننکن  ربکت  الیخ و  هک  نآ  ات  دنتفرگ  یم  تسد  رد  اصع 
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.دیآ یمن  وا  کیدزن  ناطیش  دنک و  یم  فرطرب  ار  یناشیرپ  اصع  نتشادرب  دومرف : .نتفر و 

ضرغ ینک و  تسرد  ار  دوخ  تین  لّوا  يوش  هجوتم  هک  بناج  ره  هب  دیاب  یلقاع ، رگا  تسا : يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
، نتفر هار  رد  هک  دیاب  و  دشاب ، هتشاد  روظنم  ار  یعورـشمان  رما  هک  نآ  زا  ار  سفن  ینک  یهن  یهد و  رارق  دوخ  تکرح  يارب  حیحص 

یشوپن ار  دوخ  هدید  ینکن و  رتخبت  راتفر  رد  يریگب و  تربع  یهلا  عنص  بیاجع  زا  یمدق  ره  رد  یشاب و  هشیدنا  رکف و  رد  هتـسویپ 
هدرک ادخ  رکذ  نآ  رد  هک  یعـضاوم  هک  یتسرد  هب  .یـشاب  ادخ  رکذ  لوغـشم  هتـسویپ  تسین و  هدیدنـسپ  ادخ  نید  رد  هک  يزیچ  زا 
نخـس رایـسب  مدرم  اب  هار  رد  .دوش و  تشهب  لخاد  ات  وا  يارب  دـننک  یم  رافغتـسا  تمایق و  رد  وا  يارب  دـنهد  یم  تداهـش  دوش  یم 

رد تنتـشگرب  نتفر و  هک  نک  نانچ  شابم و  لفاغ  وا  رکم  زا  تسا ، ناطیـش  هاگ  نیمک  اـه  هار  رثکا  و  تسا ، بدا  فـالخ  هک  وگم 
تلمع همان  رد  وت  تاکرح  عیمج  هک  یتسرد  هب  .تسادـخ  يدونـشخ  بجوم  هک  دـشاب  يزیچ  يارب  تراتفر  و  دـشاب ، ادـخ  تعاـط 

.دوش یم  هتشون 

دنفسوگ واگ و  رتش و  نتشاد  هاگن  رد  : مشش لصف 

هک یتعارز  دومرف : تسا ؟ رتهب  لام  مادک  دندیسرپ : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
هک یـصخش  دومرف : تسا ؟ رتهب  لام  مادک  رگید  تعارز ، زا  دعب  دـنتفگ : .دـهدب  ار  ادـخ  قح  ندرک ، ورد  تقو  رد  دراکب و  یمدآ 

.دهدب ار  دوخ  لام  تاکز  دروآ و  اج  هب  ار  زامن  دـنارچب و  ار  اه  نآ  دـبای  یفلع  بآ و  هک  اج  ره  دـشاب و  هتـشاد  دـنچ  يدنفـسوگ 
رتهب لام  مادک  واگ  زا  دعب  دنتفگ : .دهد  یم  ریش  نیسپ  دادماب و  رد  هک  واگ ، دومرف : تسا ؟ رتهب  لام  مادک  دنفسوگ  زا  دعب  دنتفگ :

تـسا یلام  وکین  دومرف : سپ  .امرخ  ناتخرد  ینعی  دـنهد ؛ یم  هویم  لاس  کشخ  رد  هدرب و  ورف  لگ  رد  اپ  هک  اـه  نآ  دومرف : تسا ؟
هب هک  نآ  رگم  ینک ، اهر  دـنت  داب  رد  يدـنلب  هوک  رـس  رب  هک  تسا  يرتسکاخ  تباب  زا  شتمیق  دـشورفب  ار  نآ  هکره  امرخ ، تخرد 

.دندومرفن باوج  ترضح  تسا ؟ رتهب  لام  مادک  رگید  امرخ ، تخرد  زا  دعب  دندیسرپ : .يرخب  يرگید  يامرخ  تخرد  نآ ، ضوع 
، ماش دهاوخ و  یم  جرخ  حبـص ، تسه و  لزنم  زا  يرود  بعت و  تقـشم و  رتش  رد  دومرف : دـیدومرفن ؟ ار  رتش  ارچ  تفگ : یـصخش 

.دهاوخ یم  جرخ 
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هک یتقو  ینعی  .تسا  هدرک  ور  دنک  یم  تشپ  هک  یتقو  تسا و  هدرک  ور  دـنک  یم  ور  هک  یتقو  دنفـسوگ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
یتقو رد  تسا و  هدرک  ور  دنک  یم  ور  هک  یتقو  واگ  .ینک و  یمن  ناصقن  يروخ و  یم  یشک و  یم  مه  دتفا  یم  ناشنایم  رد  گرم 
تشپ دنک  یم  تشپ  رگا  تسا و  هدرک  تشپ  دنک  یم  ور  رگا  تسا و  ناطیش  هیاسمه  رتش ، .تسا و  هدرک  تشپ  دنک  یم  تشپ  هک 

رد امـش  هچنآ  زا  دـعب  هَّللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : .درادـن  عفن  دراد و  ررـض  شبحاـص  يارب  مه  تسا  بوخ  هک  یتقو  ینعی  .تسا  هدرک 
.دنراد یم  هاگن  ار  نآ  هک  دنتسه  نارجاف  ناتخبدب و  هشیمه  دومرف : تشاد ؟ دهاوخ  هاگن  یسک  هچ  دیدومرف ، رتش  باب 

.نادنفسوگ نتشاد  هاگن  رد  نآ  ( 110  ) رشع کی  تسا و  تراجت  رد  يزور  ( 910  ) رشع ُهن  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.دسر یم  امش  هب  ناشعفن  نیسپ  دادماب و  ره  هک  نادنفسوگ  نتشاد  هاگن  هب  داب  امش  رب  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 

.تسا شلها  تّزع  ثعاب  رتش  دومرف : هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 

تروص دب  هک  دیاب  و  رخب ، نم  يارب  يرتش  دومرف : رادرتش  ناوفص  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
.تسا رتزارد  شرمع  هک  دشاب 

.دشاب یم  رتزارد  ناشرمع  هک  رخب  تروص  دب  هایس  نارتش  دومرف : هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد  و 

.دشاب یم  رت  هاتوک  ناشرمع  هک  دیرخم  وم  خرس  نارتش  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدح  رد 

نآ رگم  تسین  يرتش  راطق  چیه  هک  اریز  دیورم ، رد  هب  رتش  راطق  نایم  زا  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.تسه ناطیش  رتش  ود  ره  نایم  رد  هک 

یم راوس  دـندیرخ و  یم  یفرـشا  دـص  هب  يرتـش  دوخ  مارکا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  تسا : لوقنم  نسح  ثیدـح  رد 
.دندش

نیرتهب دیـس و  واـگ  و  تسا ، واـگ  تروص  هب  شرع  نـالماح  زا  یکی  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
هک یکلم  نآ  دندیتسرپ ، هلاسوگ  لیئارـسا  ینب  هک  نآ  ات  دوبن ، واگ  زا  رتزارفارـس  رتور و  شوخ  تاناویح  نایم  رد  تسا و  تاناویح 

.دننک یمن  نامسآ  بناج  هب  هاگن  مرش  زا  دش و  نینچ  يواگ  ره  ببس  نیا  هب  دنکفا و  ریز  رد  رس  مرش  زا  تسا  واگ  تروص  هب 
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نآ راوس  و  دروخ ، یمدآ  هلـضف  هک  ار  يرتش  ریـش  تشوگ و  دـیروخم  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
دنناد و یم  هورکم  ار  شا  يراوس  دنناد و  یم  مارح  ار  شریـش  تشوگ و  ندروخ  املع  .دیهدب و  فلع  ار  نآ  زور  لهچ  ات  دیوشم ،
هک دنچ  یتدـم  رد  اه  نآ  هب  دـنناروخب  كاپ  فلع  هک  دوش  یم  نآ  هب  اه  نآ  ندرک  كاپ  .مه و  رگید  تاناویح  دراد  ار  مکح  نیا 

.تسا روکذم  املع  ياه  باتک  رد  تسا و  هدش  ررقم  کی  ره  يارب 

تاناویح نتشاد  هاگن  ندیرخ و  بادآ  : متفه لصف 

يوم دتسیاب و  نآ  پچ  بناج  رب  درخب ، ییاپ  راهچ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
ذوعا لق   " و سانلا " برب  ذوعا  لق   " و دحا " هَّللا  وه  لق   " دـمح و هروس  دـناوخب  شرـس  رب  دریگب و  تسار  تسد  هب  ار  شا  یناشیپ 
اوُعْدا وا  َهَّللا  اوُعْدا  ُِلق   » لیئارسا ینب  هروس  رخآ  و  هروس ، رخآ  ات  ٍلَبَج ،» یلَع  َنآرُقلا  اذه  اْنلَْزنَا  َول  ، » رـشح هروس  رخآ  و  قلفلا " برب 

.اه تفآ  عیمج  زا  دبای  ناما  اپراهچ  نآ  دنک  نینچ  نوچ  سپ  یسرکلاهیآ ، و  هروس ، رخآ  ات  َنمْحَّرلا »

«، َكُریجَتْسَاَو َكُریِشَتْسَا  َّمُهَّللَا  : » وگب يرخب ، یهاوخ  يزینک  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ّقثوم  ثیدح  رد 
«. ًهَِبقاع َّنُه  َْریَخَو  ًهَعَْفنَم  َّنُه  َرَثْکَاَو  ًهویَح  َّنَُهلَوْطَا  یلْرِّدَق  َّمُهَّللَا  : » وگب يرخب ، یهاوخ  یناویح  نوچ  و 

دز و ناوت  یم  شیور  رب  ار  ّهباد  ایآ  هک  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  زا  رفعج  نب  یلع  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدـح  رد  و 
زا تسا : لوقنم  ّقثوم  ثیدـح  رد  هچناـنچ  .تسا  هورکم  اـما  تسین  مارح  ینعی  تسین ، یکاـب  دومرف : درک ؟ ناوت  یم  غاد  ار  شیور 

.درک دیاب  یم  غاد  شیور  ریغ  رد  دومرف : تاناویح ، ندرک  غاد  زا  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

ای دـننکب  غاد  شیور  رد  ار  تاـناویح  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : رگید  ثیدـح  رد  و 
.دنیوگ یم  راگدرورپ  حیبست  هک  اریز  دننزب ، ناشیور  رب  يزیچ 

.دینزب ناشیا  شوگ  رد  ار  غاد  دومرف : نادنفسوگ ، يور  ندرک  غاد  زا  دندیسرپ  ترضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 
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ات دیراذگب  ناتسپ  رد  يریـش  كدنا  تاناویح ، ریـش  ندیـشود  تقو  رد  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دیآ یم  رترید  ریش  دیشودب  ار  مامت  رگا  هک  ناتسپ  رد  دوش  عمج  دوز 

نآ هلیوط  رد  زامن  دینک و  كاپ  دیآ  یم  نوریب  اه  نآ  ینیب  زا  هچنآ  دینک و  كاپ  ار  نادنفـسوگ  هاگباوخ  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.تسا تشهب  تاناویح  زا  نادنفسوگ  هک  دینکب  اه 

.نتشگرب يارب  ار  ناشیا  دینزب  ادص  و  نتفر ، تقو  رد  نادنفسوگ  يارب  دینکم  ریفص  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا 

.تسین یکاب  دومرف : تاناویح ، ندرک  یصخ  زا  دندیسرپ  ترضح  نآ  زا  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 

.رگیدکی اب  اه  نآ  نتخادنا  گنج  هب  تاناویح و  ندرک  یصخ  دراد  تهارک  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 

، هار نایم  رد  دندیـشک  یم  هدام  رب  ار  يرن  ناویح  هک  دنتـشذگ  یهار  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يزور  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
عقاو ییاـج  رد  ار  نیا  دـیاب  هکلب  تسا ، حـیبق  رکنم و  نیا  هک  دـینک  نینچ  هک  تـسین  راوازـس  دـندومرف : دـندینادرگ و  ور  ترـضح 

.دننیبن ینز  يدرم و  هک  دنزاس 

رگا دومرف : دـیرب ؟ ناوت  یم  ار  هدـنز  دنفـسوگ  هبند  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تسا : لوقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
هک نادـب  .دـش و  ناوت  یمن  عفتنم  نآ  زا  تسا و  هتیم  هبند  نآ  تسین ، یکاب  يروآ  حالـصا  هب  ار  دوخ  لاـم  هک  دـشاب  نیا  وت  ضرغ 

شناوختسا تشوگ و  هک  ردق  نآ  دروخب  ار  كوخ  ریش  هلاغزب ، ای  هرب  رگا  هک  تسا  نآ  هربتعم  ثیداحا  قفاوم  املع و  نایم  روهـشم 
دـشابن مولعم  هچره  تسا و  مارح  تسا  نآ  لسن  هک  دشاب  مولعم  نادنفـسوگ  زا  هچره  و  تسا ، مارح  نآ  تشوگ  دوش  هتـسب  نآ  زا 

نیا هب  شتهارک  و  دـشاب ، هورکم  نآ  ریـش  تشوگ و  دـشاب ، هدیـسرن  دـح  نیا  هب  دـشاب و  هدروـخ  يریـش  دـنچ  رگا  و  تسا ، لـالح 
زور تفه  ار ، نآ  دنشاب  هدرک  زاب  ریش  زا  رگا  و  دروخب ، ار  يدنفسوگ  ریـش  زور  تفه  دَروخ ، ریـش  زونه  رگا  هک  دوش  یم  فرطرب 

.دنناروخب نآ  هب  لالح  هناد  فلع و 

هداد ریـش  هدام ، يا  هلاغزب  ینز  هک  تشون  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماـما  هب  يا  هضیرع  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  ثیدـح  رد 
ار شریـش  دهد ، یم  ریـش  تسا و  هدیـسر  مه  هب  يدنزرف  هلاغزب  نآ  زا  لاحلاو  ار ، نآ  تسا  هتفرگ  زاب  ریـش  زا  هک  يدح  هب  ات  تسا 

.نآ ریش  ندروخ  هب  تسین  یکاب  تسا و  یهورکم  لعف  هک  دنتشون  باوج  رد  دروخ ؟ ناوت  یم 
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تاناویح ماسقا  لاوحا و  لمجم  نایب  رد  : متشه لصف 

رگم دوش  یمن  هدرک  راکش  ارحص  ایرد و  رد  یناویح  یغرم و  چیه  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیداحا  رد 
.دننک یم  عیاض  دنراد  هک  یحیبست  نآ  هک  نآ 

، تشک ار  شردارب  مدآ  دنزرف  هک  نآ  ات  دندوب  طولخم  رگیدکی  اب  ناگدـنرد  ناغرم و  نایـشحو و  عیمج  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.درک لیم  دوخ  لکش  هب  یناویح  ره  دنتخیرگ و  دندرک و  ترفن  رگیدکی  زا  سپ 

شیاهرپ دنک  یم  انز  هک  یغرم  هک  نکم ، انز  تفگ : دوخ  دـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دزیر یم 

، ینک یناگدنز  هک  یشور  ره  مدآ ! دنزرف  يا  هک  دیوگ  یم  دنک ، یم  دایرف  سکرک  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 
مدوخ رب  دیوگ : یم  سوواط  و  اهالب ! هدننک  عفد  يا  و  اه ؛ ناهنپ  ياناد  يا  دیوگ : یم  دنک ، یم  ادص  هک  زاب  تسا و  گرم  شرخآ 

.ارم زرمایب  سپ  مدش ، دوخ  تنیز  هب  رورغم  مدرک و  ملظ 

یمن شومارف  ار  وا  داـی  تخانـش ، ار  ادـخ  هکره  دـیوگ : یم  سورخ  و  [. 5 هیآ / هط  ] يوَتْـسا ِشرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلَا  : » دـیوگ یم  جاّرُد 
یمن تخبدب  دنک  ادخ  تعاطا  هکره  دیوگ : یم  باقع  .دهد و  يزور  ار  وت  ات  ادخ  رب  نک  لکوت  دـیوگ : یم  یگناخ  غرم  .دـنک و 

: دـیوگ یم  غالک  .تسا و  رتشیب  سنا  مدرم  زا  يرود  رد  دـیوگ : یم  دـغج  و  ًاّـقَح .» ًاّـقَح  ِهَّللا  َناْحبُـس  : » دـیوگ یم  نیهاـش  .دوش و 
.نمشد رش  زا  ارم  راد  هاگن  ادنوادخ ! دیوگ : یم  انرُد )  ) گنلک .لالح و  يزور  تسرفب  هدنهد ! يزور 

يا مهاوخ  یم  ار  وت  شزرمآ  دـیوگ : یم  كدرا  .تفای و  تاجن  ناشیا  رازآ  زا  دـشاب ، اهنت  مدرم  زا  هکره  دـیوگ : یم  کل  کـل  و 
يا زار ؛ ناهنپ و  ياناد  يا  دیوگ : یم  يرمق  .دنک و  ادخ  تیـصعم  هک  یـسک  تسا  یقـش  رایـسب  هچ  دیوگ : یم  دهده  و  دـنوادخ !

و ادخ ! يا  تسین  وت  زا  ریغ  هب  يدنوادخ  دـنوادخ ، ییوت  دـیوگ : یم  تسا ، گنر  خرـس  تسا و  يرُمق  هب  هیبش  هک  یـسبد  و  ادـخ !
ًاّقَح ُهَّللا  ّاِلا  هِلا  ال  : » دـیوگ یم  لبلب  .دروآ و  مشخ  هب  ار  ادـخ  هک  زیچ  ره  زا  ادـخ ، زا  منک  یم  شزرمآ  بلط  دـیوگ : یم  کشجنگ 

.گرم زا  یلفاغ  هچ  مدآ ! دنزرف  يا  دیوگ : یم  انامس  .تسا و  کیدزن  قح  تسا  کیدزن  دیوگ : یم  کبک  و  ًاّقَح .»
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هجوه .مّنهج و  شتآ  زا  ارم  نک  دازآ  نم ! يالوم  دیوگ : یم  ابق  هزبس  و  ُدَمَـص .» ایَو  ُدْرَف  ای  ُدَـحَا  ایَو  ُدِـحاو  ای  : » دـیوگ یم  هتخاف  و 
تسین و ادـخ  زا  ریغ  هب  يدوبعم  هک  دـیوگ : یم  یگناـخ  رتوـبک  .ار و  ناراـکهانگ  عـیمج  هبوـت  نک  لوـبق  نم ! يـالوم  دـیوگ : یم 

گرم دیوگ : یم  هرب  .دمح و  تسارت  دنوادخ ! يا  ناراک ؛ هبوت  هبوت  هدننک  لوبق  يا  دیوگ : یم  دناوخ و  یم  دـمح  هروس  کتـسرپ 
رما رد  دیوگ : یم  ریـش  .دش و  رایـسب  نیگنـس و  مهانگ  دیـسر و  نم  هب  دوز  گرم  دیوگ : یم  هلاغزب  .نتفرگ و  دنپ  يارب  تسا  سب 
یمن ار  وا  هک  یتسه  يدنوادخ  شیپ  رد  وت  هک  رادب ، هانگ  زا  تسد  دـیوگ : یم  واگ  .درک و  دـیاب  یم  مامتها  رایـسب  ادـخ ، یگدـنب 

.دهد یمن  يدوس  هراچ و  توق ، گرم ، عفد  يارب  دیوگ : یم  لیف  .تسا و  نایملاع  دنوادخ  وا  دنیب و  یم  ار  همه  وا  ینیب و 

هیزنت .تسا و  نارابج  هدـننک  لیلذ  هک  راگدرورپ  تسا  هّزنم  دـیوگ : یم  رتش  و  ُهَّللا .» ای  ُِربّکَتُم  ای  ُراّبَج  ای  ُزیزَع  ای  : » دـیوگ یم  زوی  و 
زگره دنک  ظفح  ادخ  هک  ار  يزیچ  دـیوگ : یم  گرگ  .وا و  تسا  هزنم  ام ، راگدرورپ  تسا  هزنم  دـیوگ : یم  بسا  .ار و  وا  منک  یم 

سب دیوگ : یم  گس  .دـشاب و  ّرِـصُم  دوخ  هانگ  رب  هک  تسا  يراکهانگ  يارب  لیو  باذـع و  دـیوگ : یم  لاغـش  .دوش و  یمن  عیاض 
ایند دیوگ : یم  هابور  .دـمح و  تسارت  ادـخ ! يا  ارم  نکم  كاله  دـیوگ : یم  شوگرخ  .يراوخ و  يارب  ادـخ  ياه  تیـصعم  تسا 

.موش یم  كاله  هن  رگا  سرب  مدایرف  هب  دیوگ : یم  ندگرک  .ندرک و  رازآ  زا  ارم  هد  تاجن  دیوگ : یم  وهآ  .تسا و  بیرف  هناخ 

هچ دیوگ : یم  رام  .ار و  وا  منک  یم  هیزنت  دوخ  تردق  ضحم  هب  تسا ، زیزع  رایـسب  هک  يراگدرورپ  تسا  هّزنم  دیوگ : یم  گنلپ  و 
سپ .تسا  یـشحوم  زیچ  يدـب ، دـیوگ : یم  برقع  و  هدنـشخب ! دـنوادخ  يا  ، دـنک ینامرفان  ار  وت  هک  یـسک  تسا ، تخبدـب  رایـسب 

ِهِدْمَِحب ُحِّبَُسی  ّاِلا  ٍیْئیَـش  ْنِم  ْنِاَو  : » تسا هدومرف  ادخ  هچنانچ  تسه ، یحیبست  ار  نآ  هک  نآ  رگم  تسین  یقلخ  چیه  دومرف : ترـضح 
وا يانث  دمح و  هب  دـیوگ و  یم  حـیبست  ار  ادـخ  هک  نآ  رگم  تسین  زیچ  چـیه  ینعی  هیآ 44 .] ءارـسا /  « ] ْمُهَحیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنِکلَو ال 

.ار ناشیا  حیبست  دیمهف  یمن  امش  نکیل  تسا و  سبلتم 

انز و هک  دوب  یهاشداپ  نآ  سپ  لیف ، اما  دنفنص ؛ هدزاود  دنا  هدش  خسم  هک  یتاناویح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا 
درک و یم  تنایخ  دوخ  رهوش  هب  هک  دوب  ینز  شوگرخ ، .درک و  یم  یتیود  هک  دوب  ینیـشن  هیداب  یبارعا ، سرخ ، .درک و  یم  هطاول 
.درک و یم  يراـشع  نمی  رد  هک  دوـب  يدرم  لیهـس  دـیدزد و  یم  ار  مدرم  ياـمرخ  هرپ ، بـش  .درک و  یمن  تباـنج  ضیح و  لـسغ 

.دندروخ بیرف  وا  زا  تورام  توراه و  هک  دنیوگ  یم  مدرم  هک  دوب  ینز  هرهز ،
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ینب زا  دندوب  یهورگ  هساپلچ ، رامسوس و  اما  .دندرک و  راکش  هبنش  زور  رد  هک  لیئارـسا  ینب  زا  دندوب  یتعامج  كوخ ، نومیم و  و 
هورگ کی  سپ  دندش ، خسم  دندرواین و  نامیا  دش ، لزان  نامسآ  زا  هدئام  نوچ  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نامز  رد  هک  لیئارـسا 
.درک یم  يدزد  وزارت  زا  هک  دوب  یباصق  روبنز ، اما  .دوب و  ینیچ  نخس  درم  برقع ، اما  .ارحص و  هب  يرگید  دنتفر و  ایرد  هب  ناشیا 

نایجاح لام  هک  دوب  يا  یبارعا  رامـسوس ، .دندرک و  یم  حیبق  لمع  وا  اب  مدرم  هک  دوب  يدرم  سرخ ، تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ناتسود نایم  رد  هک  دوب  ینیچ  نخس  درم  صومعد ، .درک و  یم  رحـس  دوخ  رهوش  يارب  زا  هک  دوب  ینز  توبکنع ، .دیدزد و  یم  ار 

هبنـش رد  یهام  هک  دننادوهی  نومیم ، .دـیدزد و  یم  تخرد  رـس  زا  امرخ  هرپ ، بش  و  دوب ، تیود  یهامرام  .تخادـنا و  یم  ییادـج 
.دندرواین نامسآ  هدئام  هب  نامیا  هک  دنا  یتعامج  كوخ ، .دندرک و  راکش 

ازهتسا هک  دوب  یـصخش  هشپ  .درک و  بضغ  ناشیا  رب  ادخ  هک  دندوب  دوهی  زا  یهورگ  شوم ، تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا 
نادرخ یب  زا  یکی  درک و  یم  زامن  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  يزور  .دش و  خسم  دسح  زا  شپـش ، .درک و  یم  ناربمغیپ  هب 

هک دـندوب  لیئارـسا  ینب  زا  یتعامج  هساپلچ ، .دـش و  خـسم  شپـش  تروص  هب  درک ، یم  وا  هب  ازهتـسا  وا  ربارب  رد  دـمآ  لیئارـسا  ینب 
.دندرک یم  ینمشد  ناشیا  اب  دنداد و  یم  مانشد  ار  ناربمغیپ  نادنزرف 

.دوب یقلخ  جک  درم  تشپراخ ، تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

و طیحم ، يایرد  رد  روناج  ود  هکلب  دنتسین ، هراتس  ود  نیا  دنا ، هدش  خسم  هک  لیهس  هرهز و  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  یـضعب  رد 
هساپلچ هاگره  دومرف : دنوش و  یم  خسم  هساپلچ  تروص  هب  دنریم ، یم  هک  هیما  ینب  زا  کی  ره  هک  تسا  هدش  دراو  ربتعم  تیاور  رد 

.نکب لسغ  یشک  یم  ار 

یناویح اه  نآ  تروص  هب  یلاعت  قح  و  دندرم ، دندنامن و  زور  هس  زا  هدایز  دنا ، هدش  خسم  هک  اه  نآ  تسا : لوقنم  ربتعم  تیاور  رد 
.دننکن اه  نآ  لامعا  لثم  اه و  نیا  ندید  زا  دنریگب  تربع  نارگید  ات  درک ، مارح  ار  اه  نآ  تشوگ  درک و  قلخ  دنچ 

ناربمغیپ زا  دعب  هک  نآ  يارب  درک  خـسم  ار  تما  دـص  تفه  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دنتفر ایرد  هب  ناشیا  فنص  دص  یس  دنتفر و  ارحص  هب  ناشیا  فنص  دصراهچ  سپ  دندرکن ، ناشیا  يایصوا  تعاطا 
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ندومن لالح  بلط  ندرک و  تراجت  تلیضف  : مهن لصف 

ادـخ یـصاعم  زا  يراـکزیهرپ  تسا  يرواـی  وکین  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  هربـتعم  ثیداـحا  رد 
.يرگناوت

يور لام  نآ  هب  هک  دـنک  عمج  لالح  زا  یلام  دـهاوخن  هک  یـسک  رد  تسین  يریخ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا 
.دنک ناسحا  دوخ  ناشیوخ  اب  دنک و  ادا  ار  دوخ  ضرق  دنک و  ظفح  لاؤس  زا  ار  دوخ 

.دیوشم مدرم  راب  ترخآ و  رب  ایند  هب  دییوجب  تناعتسا  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.دزادنیب مدرم  رب  ار  دوخ  لایع  راب  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

هک میراد  یم  تسود  مینک و  یم  ایند  بلط  ام  هک  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یـصخش  تسا : لوقنم  نسح  ثیدح  رد 
قدصت منکب و  محر  هلـص  منکب و  دوخ  لایع  دوخ و  جرخ  يارب  تفگ  ار ؟ نآ  یهاوخ  یم  هچ  يارب  دومرف : .دنک  ور  ام  هب  ایند  لام 

.تسا ترخآ  بلط  تسین ، ایند  بلط  ندرک  بسک  اه  نیا  يارب  ار  لام  دومرف : .منکب  هرمع  جح و  و 

.درادب هانگ  رب  ار  وت  هک  یناشیرپ  زا  تسا  رتهب  دیامن  عنم  ملظ  زا  ار  وت  هک  يرگناوت  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

نآ هک  دید  یمرگ ، رایسب  زور  رد  دیسر  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  هب  ّتنس  لها  ياملع  زا  یصخش  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
تقو نیا  رد  هک  تسین  بسانم  شیرق ، ناگرزب  زا  دیتسه  يریپ  درم  امش  تفگ : .دنور  یم  هار  هب  هدرک و  هیکت  مالغ  ود  رب  ترضح 

لاح نیا  رد  گرم  رگا  دومرف : ترـضح  درک ؟ دـیهاوخ  هچ  دـسرب  ار  امـش  لاح  نیا  رد  گرم  رگا  دـییآ ، نوریب  ایند  بلط  يارب  زا 
زا مراد  زاب  ار  دوخ  لایع  ار و  دوخ  هک  منک  یم  يراک  و  منایملاع ، دنوادخ  تعاط  لوغـشم  هک  دوب  دهاوخ  هدیـسر  یتقو  رد  دسرب ،

متـساوخ یم  یتفگ ، تسار  تفگ : .مشاب  ادخ  تیـصعم  رب  دسرب و  گرم  هک  مسرت  یم  نآ  زا  نم  نارگید ، زا  وت و  زا  ندرک  لاؤس 
.یتفگ دنپ  ارم  وت  میوگب ، دنپ  ار  وت 
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هدـنب وکین  هک  مالـسلا  هیلعدوواد  ترـضح  هب  دومن  باطخ  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
مالسلا هیلعدوواد  ترـضح  دیـسر ، باطخ  نیا  نوچ  .يدرک  یم  بسک  دوخ  تسد  هب  يدروخ و  یمن  لاملا  تیب  زا  رگا  وت ، يدوب 

دننام دش  مرن  ترـضح  نآ  تسد  رد  سپ  .دوواد  نم  هدنب  يارب  وش  مرن  داتـسرف : یحو  نهآ  هب  یلاعت  قح  سپ  .تسیرگ  زور  لهچ 
زا تخاس و  هرز  تصـش  دصیـس و  هک  نآ  ات  تخورف ، یم  مهرد  رازه  هب  تخاس و  یم  دوخ  تسد  هب  هرز  کـی  زور  ره  سپ  موم ،

.دش ینغتسم  لاملا  تیب 

.تسا هدرک  تراجت  كرت  هک : دنتفگ  دیسرپ ، ار  ملسم  نب  رمع  لاوحا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
قح و  درک ؟ یم  تراجت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یناد  یمن  رگم  تسا ، ناطیـش  لـمع  دومرف : هبترم  هس  ترـضح 

ناشیا ادـخ ، دای  زا  نتخورف  هن  تراجت و  ار  ناشیا  دـنادرگ  یمن  لفاغ  هک  دـندنچ  نادرم  هک  ار  یتعاـمج  دـیامرف  یم  حدـم  یلاـعت 
، دنکن تراجت  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  نیا  و  دندش ، یم  زامن  لوغـشم  دش  یم  زامن  نوچ  دندرک و  یم  تراجت  هک  دندوب  یتعامج 

.دنکب ار  زامن  دوخ  تقو  رد 

منک و یم  زامن  منیـشن و  یم  هناخ  رد  هک  دیوگ  یم  تسه  یـصخش  دندرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  تسا : لوقنم  ّقثوم  ثیدـح  رد 
هـس زا  یکی  درم  نیا  دومرف : ترـضح  .دـیآ  یم  نم  يارب  زا  هتبلا  نم  يزور  و  منک ، یم  دوـخ  راـگدرورپ  تداـبع  مراد و  یم  هزور 

.تسین باجتسم  ناشیا  ياعد  هک  تسا  سک 

.تحار اـب  دـهدب  يزور  ارم  ادـخ  هک  دـینک  اـعد  مهاوخ  یم  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.وت يارب  منک  یمن  اعد  نم  تسا ، هدرک  رما  ار  وت  ادخ  هچنانچ  نکب  يزور  بلط  دومرف :

: دندیسرپ ترضح  .تسا  هدش  ناشیرپ  وا  تفگ : یصخش  دندیسرپ ، ار  یصخش  لاوحا  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
: تفگ درذـگ ؟ یم  وحن  هچ  هب  شاـعم  دومرف : .دـنک  یم  یهلا  تداـبع  تسا و  هتـسشن  هناـخ  رد  تفگ : تسا ؟ لوغـشم  راـک  هچ  هب 

تدابع زا  تسا  رتهب  شتدابع  دهد ، یم  ار  وا  يزور  هک  یسک  نآ  : دومرف ترضح  .دنـسر  یم  وا  لاوحا  هب  نمؤم  ناردارب  زا  یـضعب 
.وا
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ِيزور دنکن و  لاؤس  مدرم  زا  هک  نآ  يارب  دنک  ایند  بلط  هک  یـسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دشاب هدراهچ  بش  هام  دننام  وا  يور  تمایق  زور  رد  دنک ، ناسحا  دوخ  ناگیاسمه  اب  دنادرگ و  خارف  ار  دوخ  لایع 

.تسا لالح  بلط  اه  نآ  نیرتهب  تسا ، ءزج  داتفه  تدابع  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

.دشاب هدش  هدیزرمآ  دیآ ، رس  هب  بش  نوچ  لالح ، بلط  زا  هدناماو  دباوخب  بش  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ادـخ رب  رگید  يدرک ، دوب  وت  رب  هچنآ  يدرک ، نهپ  ار  دوخ  عاتم  يدوشگ و  ار  دوخ  ناکد  ِرد  نوچ  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیداحا  رد 
.نک لکوت 

لد رد  لیئربج  هک  یتسرد  هب  : دومرف عادولاهجَح  رد  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیداـحا  رد 
رد هغلابم  دیـسرتب و  ادـخ  زا  سپ  .دروخ  یم  ماـمت  ار  دوخ  ررقم  يزور  هک  نآ  رگم  دریم ، یمن  یناـج  بحاـص  چـیه  هک  دـیمد  نم 
قح هک  اریز  دینکب ، ادخ  تیصعم  هب  ار  يزور  زا  يزیچ  بلط  هک  ار ، امـش  درادن  نآ  رب  يزور ، ندیـسر  رید  و  دینکم ، يزور  بلط 
هب ادـخ  تیـصعم  زا  هک  یـسک  سپ  تسا ، هدرکن  تمـسق  مارح  تسا و  هدرک  تمـسق  لـالح  دوخ  قـلخ  ناـیم  رد  ار  يزور  یلاـعت 
وا لالح  يزور  زا  دریگب ، مارح  زا  دـیامن و  لـیجعت  دـنک و  يرد  هدرپ  هکره  .دـسر و  یم  لـالح  زا  وا  يزور  دـنک ، ربص  دزیهرپ و 

.مارح يزور  نآ  رب  درک  دنهاوخ  وا  باسح  تمایق  رد  دوش و  یم  مک  رادقم  نامه 

بلط رد  هغلاـبم  رپ  سپ  دـناسر ، یم  ار  وا  يزور  ادـخ  دـشاب  یخاروس  رد  هدـنب  رگا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
.دینکم يزور 

، دشاب هتـشادن  نامگ  هک  تسا  هدومرف  ررقم  دـنچ  ییاج  زا  ار  نانمؤم  ِيزور  ادـخ  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
هیلع قداص  ترـضح  زا  رگید  ثیداحا  رد  .دننک و  یم  رایـسب  اعد  دـیآ  یم  اجک  زا  ناشیا  يزور  هک  دـنناد  یمن  نوچ  هک  نآ  يارب 

.دنک یم  مک  ار  لقع  ندرک  تراجت  كرت  دنک و  یم  دایز  ار  لقع  ندرک  تراجت  تسا : لوقنم  مالسلا 

.رازاب ینعی  تسا ، وت  تزع  بجوم  هک  يزیچ  يوس  هب  ورب  دادماب  دومرف : يرجات  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما 

.دیورب يزور  بلط  هب  دادماب  تسا : لوقنم  رگید  ثیداحا  رد 

.تسا روکذم  هویحلا " نیع   " باتک رد  رگید  ثیداحا  اب  بلطم  نیا  قیقحت  و 
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تراجت بادآ  : مهد لصف 

زا دعب  سپ  ار  تراجت  لئاسم  دیریگ  دای  لّوا  نارگادوس ! هورگ  يا  دومرف : یم  ربنم  رب  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
غورد مسق  و  تخـس ، گنـس  يور  رب  هچروم  ياـپ  ياـج  زا  تسا  رت  یفخ  تما  نیا  رد  اـبر  هک  هَّللا  .دـیوش و  تراـجت  لوغـشم  نآ 

.دهدب قح  دریگب و  قح  هک  یسک  رگم  تسا  مّنهج  رد  رجاف  تسا و  رجاف  رجات  هک  یتسرد  هب  دیروخم ،

دوـس زا  دـنک : باـنتجا  زیچ  جـنپ  زا  دـنک  شورف  دـیرخ و  هکره  تسا : لوـقنم  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ترـضح  زا 
.درخ هک  يزیچ  ندرک  تمذم  و  دشورف ، هک  يزیچ  ندرک  حدم  و  ندیناشوپ ، ار  عاتم  بیع  و  ندروخ ، مسق  و  ندروخ ،

یم هفوک  ياهرازاب  رد  دنتشاذگ و  یم  شود  رب  ار  هرد  دادماب  زور  ره  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
تلوهس هب  ار  شورف  دیرخ و  دیبلطب و  ادخ  زا  ار  دوخ  ریخ  لّوا  دیوش ، یم  شورف  دیرخ و  لوغشم  نوچ  هک : دندومرف  یم  دنتشگ و 

زا و  دینادرگ ، دوخ  تنیز  ار  يرابدرب  و  اه ، يرتشم  اب  دینکب  ینابرهم  یکیدزن و  و  دیبایب ، تکرب  ات  دـیریگم  گنت  ار  راک  و  دـینکب ،
دوس ابر و  کیدزن  و  دـیهدب ، دوخ  زا  فاـصنا  ناـمولظم  اـب  و  دـینکم ، مدرم  رب  متـس  و  دـیریگ ، هراـنک  نتفگ  غورد  ندروخ و  مسق 

.دینکم يدزد  وزارت  زا  و  دیهدب ، مامت  ار  نزو  لیک و  و  دیورم ،

ابر رد  دـنک  تراجت  ینادان  اب  هکره  و  دـناد ، ار  شورف  دـیرخ و  لـئاسم  هک  یـسک  رگم  رازاـب  رد  دنیـشنن  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دور یم  ورف  ندروخ 

، دراذـگ رازاب  رد  اپ  نوچ  دور و  رازاب  هب  نیـسپ  دادـماب و  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
ات دیامن  تظفاحم  ار  شعاتم  ار و  وا  هک  دـنادرگ  لّکوم  یکلم  وا  هب  یلاعت  قح  اِهلْهَا ،» ِْریَخَو  اهِْریَخ  ْنِم  َُکلأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب

رازاب نیا  ریخ  دش  وت  يزور  زورما  رازاب و  نیا  لها  و  رازاب ، نیا  رش  زا  یتفای  ناما  زورما  هک : دیوگ  یم  کلم  سپ  ددرگرب ، هناخ  هب 
یَّلَص ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْشَاَو  َُهل  َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا  : » دیوگب دنیشنب  ناکد  رد  نوچ  سپ  ادخ ؛ رما  هب  رازاب  نیا  لها  و 

ًاقْزِر َِکلْضَف  ْنِم  َُکلأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
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وا هب  هک  یکلم  دـناوخب  اعد  نیا  نوچ  ٍَهبِذاک ،» ٍنیمَیَو  ٍهَرِـساخ  ٍهَقْفَـص  ْنِم  َِکب  ُذوُعَاَو  َمَلُْظا  ْوَا  َِملْظَا  ْنَا  ْنِم  َِکب  ُذوُعَاَو  ًاـبِّیَط ، ًـالالَح 
عمج رد  يدرک  لیجعت  تسین ، رت  ناوارف  وت  زا  شا  هرهب  یـسک  رازاب  نیا  رد  زورما  هک  ار  وت  داـب  تراـشب  دـیوگ : یم  تسا  لـکوم 

لالح و زا  تسا  هدـینادرگ  وت  يزور  ادـخ  هچنآ  وت  يوس  هب  دـیآ  یم  يدوز  هب  ار ، ناهانگ  دوخ  زا  يدرک  وحم  اه و  باوث  ندروآ 
.كرابم بیط و 

َُکلأْسَا یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  يوش  رازاب  لخاد  نوچ  هک : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
يدَـتُْعی وا  يدَـتْعا  ْوَا  َّیَلَع  یْغُبی  ْوَا  یْغبَا  ْوَا  َمَلُْظا  ْوَا  َِملْظَا  ْنَا  ْنِم  َِکبُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  اهِّرَـش ، ْنِم  َکـِبُذوُعَاَو  اـِهلْهَا ، ِْریَخَو  اـهِْریَخ  ْنِم 

ُّبَر وُهَو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع  وُه ، اَِّلا  َهِلا  ُهَّللا ال  َِیبْسَحَو  ِمَجَْعلاَو ، ِبَرَْعلا  ِهَقَسَف  ِرَـش  ْنِمَو  ِهِدُونُجَو ، َسیْلبِا  ِّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  َّیَلَع ،
«. ِمیظَْعلا ِشْرَْعلا 

ْنَا ال ُدَهْشَا  : » دیوگب هبترم  کی  دوشب و  يدجسم  ای  يرازاب  لخاد  هکره : هک  ترضح  نآ  زا  تسا  لوقنم  رگید  حیحـص  ثیدح  رد 
ِّیلَعلا ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  ـالَو  َلْوَح  ـالَو  ًالیـصَاَو ، ًهَرُْکب  ِهَّللا  َناْحبُـسَو  ًاریثَک    ِ ِهَّلل ُدْـمَْحلاَو  ًاریبَک  ُرَبْکَا  ُهَّللاَو  َُهل ، َکیرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  ـَِّالا  َهِلا 

.لوبقم جح  کی  اب  تسا  ربارب  ِِهلآَو » ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ِمیظَْعلا ،

ُهُْدبَع ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَاَو  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  : » دـیوگب رازاب  رد  هکره  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دسیونب وا  يارب  زا  هنسح  رازه  یلاعت  قح  ُُهلوُسَرَو »

نآ و شرت  خـلت و  نیریـش و  هب  دـنک  رظن  دوش و  رازاب  لخاد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
ْنِم َِکب  ُریجَتْـسَاَو  َِکلْـضَف ، ْنِم  َُکلأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَاَو  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  : » دیوگب

«. ِِمثآَملاَو ِمَرِغلاَو  ِْملُّظلا 

ُهَدْـحَو ال ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  : » دـیوگب دوش و  رازاب  لخاد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد 
، تسه رازاب  نآ  رد  هچنآ  ددع  هب  یلاعت  قح  ِمَرغَْملاَو » ِِمثآَملاَو  ِْملُّظلا  َنِم  َِکبُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ًادَمَُحم  َّنَاَو  َُهل ، َکیرَش 

.دسیونب وا  يارب  باوث  وگ  نخس  ریغ  وگ و  نخس  زا 

ناهانگ هرافک  هک  دنشاب ، ایند  لوغشم  مدرم  هک  یتقو  رد  دینکب  رایـسب  رازاب  رد  ادخ  دای  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
نالفاغ زا  ار  امش  و  دوش ، امش  تانسح  یتدایز  ثعاب  و  دشاب ، امش 
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ُهَدْـحَو ال ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  : » دـییوگب رازاب  ندـش  لخاد  تقو  رد  دـیرخب  رازاب  زا  ار  دوخ  جاتحیام  دـیهاوخ  نوچ  .دنـسیونن و 
َِکب ُذوُعَاَو  ٍهَرِجاف ، ٍنیمَیَو  ٍهَرِساخ  ٍهَقْفَـص  ْنِم  َِکبُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُُهلوُسَرَو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَاَو  َُهل ، َکیرَش 

«. ِْمیَالا ِراَوب  ْنِم 

ِهَّللا َناْحبُس  : » دیوگب رازاب  ندش  لخاد  تقو  رد  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و 
ِّلُک یلَع  وُهَو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌیَح ال  وُهَو  ُتیُمیَو ، ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  الَو    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلاَو 

.دیامرف تمارک  باوث  وا  هب  تمایق  ات  تسا  هدرک  قلخ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هچنآ  ددع  هب  ٌریدَق ،» ْیَش ٍء 

، وگب ربکا " هَّللا   " هبترم هس  يرخب ، نآ  ریغ  ای  یعاتم  یهاوخ  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
ْنِم ِهیف  ُسِمْتلَا  ُُهْتیَرَتِْـشا  ینِا  َّمُهَّللَا  ًاْریَخ ، ِهیف  یل  ْلَـعْجاَف  َكِْریَخ  ْنِم  ِهیف  ُسِمَتْلَا  ُُهْتیَرَتْـشا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » ناوـخب اـعد  نیا  هـبترم  هـس  سپ 

«. ًاقْزِر ِهیف  یل  ْلَعْجاَف  َِکقْزِر  ْنِم  ِهیف  ُسِمَتْلا  ُُهْتیَرَتِْشا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ًالضَف ، ِهیف  یل  ْلَعْجاَف  َِکلْضَف 

هک تسا  لمتحم  و  اَنل » ًهَکََرب  : » دنتـشون یم  دـندیرخ ، یم  هک  یعاـتم  يور  رب  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دشاب تشگنا  هب  نتشون  دارم 

ای ُموُّیَقای  ُّیَح  ای  : » ناوخب اعد  نیا  يرخب  يزیچ  هک  یهاوخ  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
ًالْـضَف اهَعَـسْوَاَو  ًاقْزِر  اهَمَظْعَا  َمْوَْیلا  ِهَراّجتلا  َنِم  یل  َمِسْقَت  ْنَا  َکُْملِع  ِِهب  َطاحَا  امَو  َِکتَرُْدقَو  َِکتَّزِِعب  َُکلأْسَا  ُمیحَر ، ای  ُفُؤَر  ای  ُِمئاد 

ًهَعانم اهَرَثْکَاَو  ًهویَح  اَهلَوْطَا  یلْرِّدَق  َّمُهَّللَا  : » وگب يرخب ، يا  هدنب  ای  یناویح  نوچ  دومرف : و  َُهل » َهَِبقاع  امیف ال  َْریَخ  ُهَّنِاف ال  ًهَِبقاع  اهَریَخَو 
«. ًهَِبقاع اهَْریَخَو 

َهَمَظَع َْتناک  ْنِا  َّمُهَّللَا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  هبترم  هس  يرخب ، ییاپ  راهچ  یهاوخ  نوچ  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  نسح  ثیدح  رد 
ُمَْلعَت َکَّنِاَف  اْهنِم ، یل  ٌْریَخ  وُه  يِذَّلا  َیِلا  اْهنَع  ِیْنفِرْصاَف  َِکلذ  َْریَغ  َْتناک  ْنِاَو  اهَئارِـش ، یلرِّسَیَف  ِهَیِـصانلا  َهَنوُْمیَم  ِهَعَْفنَْملا  َهَلِـضاف  ِهَکرَْبلا 

«. ِبُویُْغلا ُمّالَع  َْتنَاَو  ُرِْدقَا ، الَو  ُرِدْقَتَو  ُمَلْعَا  الَو 

، هدش فرطرب  شعاعش  یخرس  هک  دشاب  هدش  دنلب  یکدنا  باتفآ  يورب و  يراک  لابند  یهاوخ  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
" نورفاکلا اهیا  اـی  لـق   " مود تعکر  رد  و  دـحا » هَّللا  وه  لـق   » هروس دـمح  هروس  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد  راذـگب و  زاـمن  تعکر  ود 

مالس نوچ  سپ  ناوخب 
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، ًابِّیَط ًالالَح  ًاعِـساو  ًانَـسَح  ًاقْزِر  َِکلْـضَف  ْنِم  یْنقُزْراَف  ینَتْرَمَا ، اـمَک  َِکلْـضَف  ْنِم  ُسَمْتلَا  ُتْوَدَـغ  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » ناوخب اـعد  نیا  ییوگب 
َنِم َکـَْیِلا  ُءَْربَاَو  َکـِتَُّوقَو  َکـِلْوَِحب  ْنِکلَو  ٍهُوق  ـالَو  یّنِم  ٍلْوَح  ِْریَِغب  ُتْوَدَـغ  ِِهتَُّوقَو ، ِهَّللا  ِلْوَِحب  ُتْوَدَـغ  َهَِیفاـْعلا  ِینَْتقَزَر  اـمیف  ینِطْعَاَو 
ِِهلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـصَو  َنیمِحاّرلا  َمَحْرَا  اـی  يرُوُما  ِعیمَج  یف  یل  ْكِراـبَف  ِمْوَْـیلا  اَذـه  َهَکََرب  َکـُلَأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ِهَّوـُْقلاَو ، ِلْوَْـحلا 
نایم رد  سیونب و  ناوخب و  یـسرکلا  هیآ  يراد ، هاگن  يدـنبب و  ار  یعاتم  یهاوخ  نوچ  هک  تسا  روکذـم  اـضرلا  هقف  رد  و  َنیبِّیَّطلا »

، َنوُرِْصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغَاَف  ًاّدَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ًاّدَس  ْمِهیِْدیَا  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَجَو  : » سیونب یسرکلاهیآ  ناوخب و  ار  اعد  نیا  و  راذگب ، عاتم 
نآ ینک  نینچ  نوچ  ِمیظَْعلا ،» ِشْرَْعلا  ُّبَر  وُهَو ، ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع  وُه  اَِّلا  َهِلا  ُهَّللا ال  َِیبْسَح  ْلـُقَف  اوَّلَوَت  ْنِاَـف  ُهَّللا ، َظـِفَح  اـم  َّیَلَع  َهَْعیَـض  ـال 
یفَو َِکتَمَا  ُْنباَو  َكِْدبَع  ُْنباَو  َكُْدبَع  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » ناوخب اعد  نیا  دوش ، فلت  تلام  رگا  دومرف : .دـنامب و  ظوفحم  ییالب  ره  زا  عاتم 

َُکلام وُه  َّمُهَّللَا  َكِءالَبَو ، َكِءاضَق  ِنْسُح  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  َّمُهَّللَا  ُدـیُرت ، ام  ُلَعْفَتَو  ُءاـشَت  اـمیف  ُمُکْحَت  َكِدَِـیب ، یتَیِـصان  َِکتَْـضبَق ،
َْتیَطْعَا َْتنَا  َّمُهَّللَا  ُتْذَـخأَو ، ُْتبَـصَا  َنیح  ِْهیَلَع  َْربَّصلاَو  هیف  َكَرْکُـش  ینْمِْهلَاَـف  َّمُهَّللَا  ینَْتقَزَر ، َْنیَح  ینَْتلَّوَـخ  َكُدـْبَع ، اـنَاَو  َکـُقْزِرَو 

َْکَیِلاَو َِکبَو  ََکلاَنا  َّمُهَّللَا  ٌرِداق ، َِکلذ  یلَع  َکَّنِا  یتَرِخآَو ، َياْینُد  ِیف  ْوَا  ِهِْفلَخ  ْنِم  ینِْسُنت  الَو  َُهباَوث  یْنمِرْحَت  َّمُهَّللَا ال  َْتبَـصَا ، َْتنَاَو 
«. ًاّرَض الَو  ًاعْفَن  یِسْفَِنل  ُِکْلمَا  ال  َْکنِمَو ،

نادیم اه  نآ  تسا و  اهرازاب  نیمز ، ياه  هعقب  نیرتدب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
نهپ ار  دوخ  نادنزرف  دنیـشن و  یم  نآ  رب  دراذگ و  یم  ار  دوخ  یـسرک  دنز و  یم  اهرازاب  رد  ار  دوخ  مَلَع  دادماب  زور  ره  دـنناطیش ،

ددزد و یم  ار  زگ  يرگید  دـنک و  یم  مک  ار  لـیک  يرگید  دـشک و  یم  مـک  ار  وزارت  هـک  دـهد ، یم  بـیرف  ار  یکی  هـک  دـنک  یم 
ینعی تسا ، هدرم  ناشیا  ردپ  هک  یتعامج  هب  داب  امـش  رب  دوخ : نادنزرف  هب  دیوگ  یم  سپ  .دـیوگ  یم  غورد  ار  لاملا  سأر  يرگید 
نوریب هک  یسک  رخآ  اب  دوش و  یم  لخاد  ناطیش  دوش  یم  رازاب  لخاد  هک  یسک  لّوا  اب  سپ  .تسا  هدنز  امـش  ردپ  مدآ و  ترـضح 
رتدوز هک  تسا  یـسک  ادخ  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  تسا و  اهدجـسم  ادخ  دزن  نیمز  ياه  هعقب  نیرتهب  .دور و  یم  نوریب  دور ، یم 

.دیآ یم  نوریب  رترید  دور و  یم  دجسم  هب 

.دیآ نوریب  رترید  دور و  رازاب  هب  رتدوز  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  مدرم  نیرت  نمشد  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
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تکرب ناشیا  اب  تراجت  هک  دیرخن  تسا  هدش  هتسب  ناشیا  رب  راک  هک  یمدرم  زا  يزیچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دراد یمن 

.تسا هتشادرب  ناشیا  زا  هدرپ  یلاعت  قح  هک  ناینج  زا  دنتسه  یهورگ  ناشیا  هک  دینکن  هطلاخم  نادُرک  اب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

.هروخ یسیپ و  دننام  دنراد  يرسم  ياه  ضرم  هک  یتعامج  اب  دینکم  هلماعم  هک : هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 

.دشاب هدرک  امن  وشن و  تمعن  لام و  نایم  رد  هک  دینک  ادوس  یسک  اب  دینکم و  ادوس  هسیکون  اب  دومرف : رگید  ثیداحا  رد 

.دینکم تراجت  دنرادن  اورپ  ندینش  نداد و  مانشد  زا  هک  نود  مدرم  اب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دومرف : .ار و  ینمؤم  دهد  بیرف  هک  یـسک  تسین  ام  زا  دومرف : رگید  حیحـص  ثیدح  رد 
.ندرک ریش  رد  بآ  زا  دومرف  یهن 

شوخ عاتم  هک  شورفم ، عاتم  فقـس  ریز  یکیرات و  رد  دومرف : ماـشه  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماـما  تسا : لوقنم  نسح  ثیدـح  رد 
رد یلاـعت  قـح  مسَق ، هب  رگم  دـشورفن  مسَق و  هب  رگم  درخن  هک  یـسک  : دوـمرف .تسین و  لـالح  ندرک  شغ  نآ  دـیامن و  یم  شاـمق 

.دیامرف یمن  وا  يوس  هب  تمحر  رظن  تمایق 

.درب یم  ار  شتکرب  اما  دنک  یم  اور  ار  عاتم  هچ  رگا  هک  دیروخم  مسق  هک  راهنیز  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

یم هاگن  هک  یسک  دبای و  یم  يزور  درخ ، یم  دشورف و  یم  هک  یسک  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
هک دیراذگب  دنکن ، لابقتسا  رهش  نوریب  ار  نآ  یسک  دروآ ، عاتم  هک  يا  هلفاق  دومرف : .تسا و  نوعلم  دوش ، نارگ  هک  نآ  يارب  دراد 

رگید یضعب  ببس  هب  ار  ناناملسم  زا  یضعب  ادخ  نانیشن ، هیداب  يارب  نتخورف  ندیرخ و  رد  دوشن  لیکو  يرهش  .دنوش و  رهش  لخاد 
.دهد یم  يزور 

زا فارص  هک  هدم  یفارص  هب  ار  دوخ  دنزرف  دومرف : رامع  نب  قاحسا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
هب و  دیآ ، یم  شوخ  ار  وا  ندرم  رایسب  و  دنک ، یم  مدرم  گرم  يوزرآ  شورف  نفک  هک  هدم  یشورف  نفک  هب  و  دنام ، یمن  ملاس  ابر 

شلد زا  ار  محر  هک  هدـم  یخالـس  هب  و  ینارگ ، يارب  نتـشاد  هاگن  ندرک و  عمج  زا  دـنام  یمن  ملاـس  هک  هدـم  شورف  مدـنگ  وج و 
ار مدرم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب  هک  هدم  شورف  هدرب  هب  و  تسا ، رود  ادخ  زا  تسا  لد  نیگنـس  هک  یـسک  دنک و  یم  فرطرب 

.دشورف
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هب ار  وا  هک  نآ  زا  مدرک  یهن  مدیشخب و  یمالغ  دوخ  هلاخ  هب  دومرف : هک  تسا  لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دهدب يرگرز  ای  ندرک  تماجح  ای  یباصق 

رد .تسین و  یکاب  دنک ، لوبق  دنهدب  تماجح  زا  دعب  هچنآ  دنکن و  طرـش  لّوا  ار  تماجح  دزم  رگا  تسا : لوقنم  رگید  ثیداحا  رد 
.تسا هدش  دراو  یهالوج  تمذم  رابخا  زا  یضعب 

.ریگم نآ  رب  دزم  دومرف : لاـفطا ، ندرک  میلعت  زا  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  یـصخش  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
هک یطرش  هب  اما  یلب ، دومرف : منکب ؟ ناشیا  اب  دوخ  دزم  طرش  لّوا  دنناوخ ، یم  اه  نیا  لثم  اه و  هلاسر  يرعـش و  ياه  باتک  تفگ :

.یهدن یتدایز  یضعب  رب  ار  یضعب  دنشاب و  ربارب  وت  دزن  لافطا 

غورد دومرف : .تسا  مارح  ملعم  بسک  دنیوگ : یم  تنـس  لها  هک  دندرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
وا رب  دهدب  ملعم  هب  ار  دوخ  دنزرف  هید  یـسک  رگا  و  دنریگن ، دای  نآرق  مدرم  لافطا  هک  دنهاوخ  یم  ادـخ  نانمـشد  نیا  دـنیوگ ، یم 

.دریگب دنهدب  هچنآ  دنکن و  دزم  طرش  لّوا  هک  تسا  نآ  رتهب  و  تسا ، لالح 

.دینکم هتشون  نتخورف  دصق  دیشورف و  ار  دلج  ذغاک و  دیشورف  ار  نآرق  نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 

.نآرق نتشون  يارب  نتفرگ  دزم  رد  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد 

ار دوخ  هدید  هرهب  و  ندرک ، بسک  يارب  دشاب  رادیب  بش  مامت  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنا هدرک  دیدش  تهارک  رب  لمح  املع  رثکا  .تسا و  مارح  شبسک  نآ  دهدن ، باوخ  زا 

مارح دوخ  رب  ار  يزور  دهدب ، هراجا  هب  مدرم  هب  يرکون  ناونع  هب  ار  دوخ  هکره  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  ربتعم  ثیدح  دنچ  رد 
.تسا هدینادرگ  مورحم  ادخ  يزور  زا  ار  دوخ  هدرک و 

نتشاک تخرد  ندرک و  تعارز  تلیضف  : مهدزای لصف 

رد ترضح  نآ  ياهاپ  درک و  یم  راک  دوخ  نیمز  رد  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تسا : لوقنم  هزمح  یبا  نب  یلع  زا 
دنا هتفر  اجک  هب  ناراک  تمدخ  موش ! وت  يادف  متفگ : دوب ، هتفر  ورف  قرع 
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سپ .تسا  هدوب  نم  ردـپ  نم و  زا  رتـهب  هک  یـسک  تسا  هدرک  راـک  نیمز  رد  لـیب  اـب  دومرف : دـینک ؟ یم  ار  راـک  نیا  دوخ  امـش  هک 
هدرک راک  نیمز  رد  دوخ  تسد  هب  نم  ناردپ  مامت  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دومرف :

.تسا ناحلاص  ناشیا و  يایصوا  ناربمایپ و  راک  نیا  و  دنا ،

رایتخا ار  ندرک  تعارز  ندز و  مخـش  شناربمایپ  يارب  یلاـعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دنشاب هتشادن  تهارک  ناراب  ندمآ  زا  ات  تسا  هدرک 

، نامـسآ ناراب  هرطق  زا  ات  تسا  هداد  رارق  تاناویح  ناتـسپ  ریـش  تعارز و  رد  ار  ناربمایپ  ِيزور  یلاعت  قح  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دنشاب هتشادن  تهارک 

، هَّللا .دـننک و  یمن  رت  هزیکاپ  رت و  لالح  نیا  زا  يراـک  مدرم  هک  هَّللا ، و  دـیناشنب ، تخرد  دـینک و  تعارز  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.تشک دیهاوخ  تخرد  درک و  دیهاوخ  تعارز  مه  لاّجد  ندمآ  نوریب  زا  دعب 

یم راکدـب  راـکوکین و  نآ  زا  هک  تسا  تعارز  لاـمعا  نیرتهب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  ربـتعم  ثیدـح  رد 
.دنروخ یم  نآ  زا  زین  ناغرم  تاناویح و  و  دنک ، یم  تنعل  ار  وا  دروخ  یم  هچنآ  راکدب  اما  دروخ ،

.تسا ندرک  تعارز  گرزب  يایمیک  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

دیامرف و یم  تمارک  ادـخ  هزیکاپ ، وکین و  ِيزور  دـنراک و  یم  دـنمدرم ، ياه  جـنگ  ناگدـننک  تعارز  دومرف : رگید  ثیدـح  رد  و 
زور نآ  رد  ار  ناـشیا  تسا و  رت  کـیدزن  نارگید  زا  ناـشیا  تلزنم  تـسا و  رتوـکین  مدرم  ریاـس  زا  ناـشهاگیاج  تماـیق  رد  ناـشیا 

.دنمان یم  كرابم 

هب یلاعت  قح  هک  دینک  تعارز  هک : دندومرف  دندز ، یم  مخش  هک  دنتـشذگ  یتعامج  رب  ترـضح  نآ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دنایور یم  ناراب  هب  هچنانچ  ار  تعارز  دنایور  یم  داب 

.دـندرک و یم  داـبآ  ار  اـه  هعرزم  دـندرک و  یم  راـک  نیمز  رد  لـیب  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : لوقنم  هربتعم  ثیداـحا  رد 
دندرب و یم  ورف  نیمز  هب  دندرک و  یم  رت  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  اب  ار  امرخ  هتـسه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترـضح 

.دندرک دازآ  دندیرخ و  دوخ  دی  ّدک  زا  مالغ  رازه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .دش و  یم  زبس  تعاس  رد 

هدرک راب  امرخ  هتسه  هاش  نَم  یس  زا  هدایز  هک  دید  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دیـسر  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  قثوم  ثیدح  رد 
دوخ ناتـسغاب  رد  ار  اـه  نآ  سپ  .هَّللا  ءاـش  نا  تسا  اـمرخ  تخرد  رازه  دـص  دوـمرف : تسیچ ؟ اـه  نیا  هک  دیـسرپ  .دـنرب  یم  دـنا و 

.دشن اطخ  اه  نآ  زا  یکی  دنتشک ،
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دندوب و هدیـشوپ  هدـنگ  يا  هماج  هک  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدـید  تفگ : هک  تسا  لوقنم  ورمع  یبا  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
راک نم  هدـب  موش ! وت  يادـف  متفگ : .تخیر  یم  شکرابم  تشپ  زا  قرع  دـندرک و  یم  راـک  دوخ  غاـب  رد  دنتـشاد و  تسد  رد  یلیب 

.تشیعم بلط  يارب  باتفآ  زا  دشکب  رازآ  یمدآ  هک  مراد  یم  تسود  دومرف : .منک 

دنزرف ندرم ؛ زا  دـعب  دوش  یم  عفتنم  اه  نآ  اب  نمؤم  هک  تسا  تلـصخ  شـش  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
قدصت و  دراکب ، هک  یتخرد  و  دنَکب ، هک  یهاچ  و  دننک ، توالت  دنامب و  وا  زا  هک  یفحـصم  و  دـنک ، رافغتـسا  وا  يارب  هک  یحلاص 

.دننک لمع  نآ  هب  مدرم  وا  زا  دعب  هک  دراذگب  مدرم  نایم  رد  هک  یکین  ّتنس  و  دنک ، يراج  هک  یبآ 

.رز زا  دشاب  رتراوشد  وا  رب  هک  دراذگ  یمن  دوخ  گرم  زا  دـعب  یمدآ  ار  زیچ  چـیه  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  نسح  ثیدـح  رد 
.درخب هناخ  غاب و  دومرف : دنک ؟ هچ  هک  تفگ  يوار 

شتمیق درخن ، رگید  بآ  نیمز و  نآ ، ضوع  هب  دشورفب و  بآ  ای  نیمز  هکره  هک  تسا  هتـشون  تاروت  رد  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.نآ زا  دوشن  عفتنم  دوش و  لطاب 

نتشاک تخرد  ندرک و  تعارز  بادآ  : مهدزاود لصف 

ندروخ و هب  جاتحم  دـمآ  نیمز  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  ربتعم  دنـس  هب 
مالـسلا هیلع  لیئربج  .نک  میلعت  ارم  ییاعد  تفگ : مدآ  .نکب  تعارز  تفگ : لیئربج  درک ، تیاکـش  لیئربج  هب  سپ  .دش  ندـیماشآ 

«. َهَشیِعَْملا ِیُنئِّنَُهت  یّتَح  َهَِیفاْعلا  ِینِْسْبلَاَو  ِهَّنَْجلا  َنْوُد  ٍلْوُه  َّلُکَو  اْینُّدلا  َهَنُؤَم  ینِفْکا  َّمُهَّللَا   » وگب تفگ :

هلبق هب  ور  ریگب و  ار  مخت  زا  فک  کی  ینک ، تعارز  یهاوخ  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نسح  ثیدح  رد 
ًاَّبَح ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  : » وگب سپ  هیآ 63-64 .] هعقاو /  « ] َنوُعِراّزلا ُنَْحن  ْمَا  ُهَنوُعَرْزَت  ُْمْتنَاَء  َنُوثُرْحَت ، اـم  ُْمْتیَاَرَفَا  : » هبترم هس  وـگب  تسیاـب و 

.شاپب يراد  فک  رد  هک  ار  هناد  نآ  سپ  َهَمالَّسلا ،» ِهیف  اْنقُزْراَو  ًاَکَرابُم 

«. ًابِکارَتُم ًاّبَح  ُْهلَعْجاَف  ُعِراّزلا ، َْتنَاَو  ُتْرََذب  ْدَق  َّمُهَّللَا  : » وگب یشاپب  ار  هناد  نوچ  دومرف : رگید  تیاور  رد 
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«، ِثِراْولا ِثِعاْبلا  َناْحبُـس  : » ناوخب يا  هناد  ره  یتخرد و  ره  رب  ندیـشاپ  هناد  ندیناشن و  تخرد  تقو  رد  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 
.دنک یمن  اطخ  هَّللا  ءاش  نا  هک 

ٌِتباث اُهلْـصَا  هَبِّیَط  ٍهَرَجَـشَک  هَبِّیَط  ٍهَِملَک  ُلَثَمَو  : » ناوخب ار  هیآ  نیا  ندرک ، تعارز  نتـشک و  تخرد  تقو  رد  دومرف : رگید  تیاور  رد 
[. 24 هیآ 25 -  میهاربا /  « ] اهِّبَر ِنْذِِاب  ٍنیح  َّلُک  اهَلُُکا  ِیتُْؤت  ِءامَّسلا  ِیف  اهُعْرَفَو 

ُنَْحن ْمَا  ُهَنوُعَرْزَت  ُْمْتنَاَء  : » وگب هبترم  هس  تسیاب و  هلبق  هب  ور  ریگب و  مخت  زا  هضبق  کی  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما  زا 
َْریَخ یْنمِرْحَت  الَو  ًابِکارَتُم  ًاّبَح  ُْهلَعْجاَو  َمامَّتلاَو  َهَمالَّسلا  ِهیف  اْنقُزْرا  ًاکَرابُم َو  ًاـثْرَح  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  : » وگب سپ  هیآ 64 .] هعقاو /  « ] َنوُعِراّزلا

.شاپب ار  هضبق  نآ  سپ  َنیبِّیَّطلا » ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ینَتْعَّتَم ، اِمب  یِّنتْفَت  الَو  یغَْتبَا ، ام 

ياه یهام  دوش ، وکین  شیامرخ  دروآ و  راب  بوخ  اـمرخ  تخرد  هک  دـهاوخ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
تخرد نایم  رد  دنک و  هزیکاپ  هسیک  رد  ار  شا  یقاب  دشاپب و  یکدنا  هفوکـش  ره  رد  دـنک و  بوک  مین  دریگب و  ار  کشخ  کچوک 

.دهد اج  امرخ 

.دوش یم  لزان  امش  رب  باذع  هک  دیُربَم  ار  راد  هویم  تخرد  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 

یکاب دومرف : تسا ؟ هنوگچ  ندیرب  ار  رگید  ياه  تخرد  هک  دندیـسرپ  .تسا  هورکم  امرخ  تخرد  ندـیرب  دومرف : رگید  تیاور  رد 
هک اریز  تسین ، بوخ  ندیرب  دشاب  هیداب  رد  هک  ردس  تخرد  دومرف : دراد ؟ یمکح  هچ  ندیرب  ار  ردس  تخرد  هک  دندیسرپ  .تسین 

.تسین یکاب  رهش  رد  اما  تسا ، مک  اجنآ  رد 

تخرد نآ  ياج  هب  دیرب و  ار  ردس  تخرد  مردپ  دومرف : ردس ؟ تخرد  ندـیرب  تسا  هنوگچ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  و 
.تشاک روگنا 

.دنزیرب اه  هعرزم  رد  ار  یمدآ  هرذع  هک  تسین  یکاب  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

رایسب مرک  ناشیا  ياه  هویم  رد  دنتشذگ ، يرهش  هب  مالسلا  هیلع  یـسیع  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
یم بآ  نآ  زا  دعب  دیزیر و  یم  كاخ  لّوا  دیراک  یم  تخرد  نوچ  امش  دومرف : .دندرک  تیاکش  ترـضح  نآ  هب  باب  نیا  رد  .دوب 

دندرک نینچ  نوچ  .دیزیرب  كاخ  نآ  زا  دعب  دیزیرب ، بآ  لّوا  نیا  زا  دعب  دـسر ، یم  مه  هب  امـش  هویم  رد  مرک  ببـس  نیا  هب  دـیهد ،
.دش فرطرب  ناشاه  هویم  زا  مرک 
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هداد بآ  یگنشت  تقو  رد  ار  ینمؤم  هک  تسا  نانچ  دهد ، بآ  ار  ردس  تخرد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
يارب زا  مدرم  نوچ  دروخ ، تسناوت  یم  هک  تشاد  هویم  هک  نآ  رگم  تسا  هدرکن  قلخ  ار  یتخرد  چـیه  یلاـعت  قح  دومرف : .دـشاب و 

.دندیناسر و مه  هب  راخ  ناتخرد ، دنداد ، رارق  کیرـش  ادخ  اب  نوچ  سپ  .دش  فرطرب  ناتخرد  فصن  هویم  دندش ، لئاق  دنزرف  ادـخ 
.باوصلاب ملعا  هَّللا 
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رفس بادآ  مهدراهچ : باب 

هراشا
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نآ دب  کین و  تاعاس  ماّیا و  دب و  کین و  ياهرفس  : لّوا لصف 

؛ زیچ هس  يارب  زا  رگم  دنک  رفـس  یـسک  دیابن  هک  تسا  هتـشون  دوواد  لآ  تمکح  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
دشاب یتذل  ریس و  يارب  زا  هک  يرفس  ای  ددرگ ، شاعم  روما  تمرم  ثعاب  هک  يرفس  ای  دوش ، لصاح  نآ  رد  ترخآ  هشوت  هک  يرفس 

.دشابن مارح  هک 

لام ات  دینک  جح  و  دیبایب ، ترخآ  ایند و  تمینغ  ات  دینک  داهج  و  دوش ، حیحص  امش  ياه  ندب  ات  دینک  رفس  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دیوش زاین  یب  راد و 

.دیدرگرب دوخ  لها  هب  دوز  دوش  هتخاس  رفس  رد  امش  راک  نوچ  باذع ، زا  تسا  يا  هعطق  رفس  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

زا ریغ  هب  اجنآ  رد  هک  مور  یم  ینیمز  هب  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ملـسم  نب  دّمحم  تسا : لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
.دوش كاله  اجنآ  رد  شنید  هک  دورن  ینیمز  نینچمه  هب  رگید  دنک و  ممیت  تسا  رطضم  نوچ  دومرف : .تسین  يزیچ  خی  فرب و 

يارب مور  رفس  هب  مهاوخ  یم  تفگ ، دمآ و  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تمدخ  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  ثیدح  رد 
هیلع هللا  یلص  لوسر  ترضح  اریز  زور ، نآ  تکرب  يارب  زا  هبنـشود  زور  رد  تفگ : يور ؟ یم  يزور  هچ  رد  دومرف : .دینک  اعد  نم 
زور رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دنیوگ ، یم  غورد  دومرف : ترضح  .تسا  هدش  دلوتم  هبنشود  زور  رد  ملـسو  هلآو 

چیه و  دندش ، دلوتم  هعمج 
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ام زا  نامـسآ  یحو  و  درک ، تاـفو  زور  نآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تسین ، هبنـشود  زور  زا  رت  موـش  يزور 
ادخ هک  یناسآ  لهـس و  زور  هب  منک  تلالد  ار و  وت  مهد  ربخ  یهاوخ  یم  .دـندرک  بصغ  ام  زا  ار  ام  قح  زور  نآ  رد  دـش و  عطقنم 

.تسا هبنش  هس  زور  نآ  دومرف : .یلب  تفگ : دوواد ؟ ترضح  يارب  زا  ار  نهآ  درک  مرن  زور  نآ  رد 

رگا هک  دنک  رفس  هبنش  زور  رد  دیاب  دشاب ، هتشاد  يرفس  هدارا  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
زور رد  دوش ، راوشد  وا  رب  اهراک  هکره  .دنادرگرب و  دوخ  ياج  هب  یلاعت  يادخ  ار  نآ  هتبلا  هبنـش ، زور  رد  ددرگب  یهوک  زا  یگنس 

.تسا هدش  مرن  مالسلا  هیلعدوواد  ترضح  يارب  نهآ  هک  تسا  يزور  نآ ، هک  دنک  بلط  هبنش  هس 

هک دندومرف  یم  دنتفر و  یم  رفس  هب  هبنش  جنپ  زور  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنراد یم  تسود  هکئالم  لوسر و  ادخ و  ار  هبنش  جنپ  زور 

زور دادماب  رد  ندرک  جیاوح  رد  یعس  ندرک و  رفس  تسا  هورکم  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.تسا بوخ  كربت  يارب  زا  زامن  زا  دعب  اما  .دنامزاب  زامن  زا  ادابم  هک  نآ  يارب  زا  هعمج ،

.هعمج بش  رد  ندرک  رفس  تسین  یکاب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

ره زا  دـنداد ، یم  دـب  لاف  هب  هک  یتعامج  نآ  ّدررب  دـنک  رفـس  هام  رخآ  هبنـشراهچ  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا 
.دروآرب ادخ  ار  شتجاح  دوش و  هتشاد  هاگن  ییالب 

مهدزناش و زور  مهدزیس و  زور  مجنپ و  زور  مراهچ و  زور  هام و  موس  زور  رد  نکم  رفـس  تسا : هدش  دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  و 
.مشش تسیب و  زور  مجنپ و  تسیب و  زور  مراهچ و  تسیب و  زور  متسیب و  زور 

ضراعم هتفه  ياهزور  اب  هام  ياهزور  رگا  .تسین و  بوخ  رفـس  يارب  هام  موس  تسیب و  هام و  متـشه  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.تسا رتشیب  هتفه  ماّیا  رد  ربتعم  ثیداحا  هک  اریز  تسا  یلوا  ندرک  هتفه  ياهزور  تیاعر  دوش ،

.تسین وکین  تبقاع  دشاب ، برقع  رد  هام  دهاوخب ، نز  ای  دنک  رفس  هکره  تسا : لوقنم  ربتعم  تیاور  رد 
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اعد قدصت و  هلیسو  هب  رفس  ياه  تسوحن  عفد  رد  : مود لصف 

.ورب رفس  یهاوخ  هک  زور  ره  رد  نک و  قدصت  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد 

لثم اـهزور  زا  يزور  رد  ندرک  رفـس  دراد  تـهارک  اـیآ  هـک  دندیـسرپ  ترــضح  نآ  زا  تـسا : لوـقنم  رگید  حیحــص  ثیدـح  رد 
.ور ردب  یهاوخ  هک  تقو  ره  نکب و  قّدصت  هب  دوخ  رفس  حاتتفا  دومرف : نآ ؟ ریغ  هبنشراهچ و 

مرطاخ رد  متخانش و  یم  ار  علاط  مدرک و  یم  رظن  موجن  ملع  رد  نم  هک  تفگ  ریمع  یبا  نبا  تسا : لوقنم  رگید  حیحص  ثیدح  رد 
.مدرک تیاکـش  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  تمدخ  هب  باب  نیا  رد  .ندرک  رایتخا  ار  اهراک  زا  یـضعب  تاعاس  زا  یـضعب  رد  دنام  یم 

.دنک یم  عفد  وت  زا  ار  نآ  ررض  یلاعت  قح  هک  ورب  ینیب و  یم  هک  ینیکسم  لّوا  رب  نک  قدصت  دتفیب  يزیچ  وت  لد  رد  هاگره  دومرف :

وا زا  ار  زور  نآ  تسوحن  یلاعت  قح  دنکب  قدصت  زور  لّوا  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دنک یم  عفد 

دندیرخ یم  دنورب ، دنتساوخ  یم  دوخ  ياه  هعرزم  زا  یضعب  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
و دنتـشاذگ ، یم  باکر  رد  اپ  هک  دنداد  یم  یتقو  رد  ار  قدصت  نیا  و  قدـصت ، زا  دـش  یم  رـسیم  هچنآ  هب  ادـخ  زا  ار  دوخ  یتمالس 

.دش یم  رسیم  هچنآ  هب  دندرک  یم  قدصت  دندرک و  یم  یهلا  دمح  رکش و  دینادرگ  یمرب  تمالس  هب  ار  ترضح  نآ  ادخ  نوچ 

ما و هدش  موجن  ملع  هب  التبم  نم  هک  درک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  کلملادبع  تسا : لوقنم  نسح  ثیدح  رد 
منک و یم  نتفر  كرت  منیـشن و  یم  تسه ، يرـش  علاط  رد  هک  منیب  یم  منک  یم  رظن  علاط  هب  مورب و  يراـک  ِیپ  مهاوخ  یم  یهاـگ 
: دومرف .یلب  تفگ : ینک ؟ یم  موجن  هب  مکح  ایآ  دوش  یم  هدروآرب  تجاح  نآ  دومرف : ترـضح  .مور  یم  منیب  یم  کین  علاـط  رگا 

.نازوسب ار  تموجن  ياه  باتک 

تاقوا نآ  رد  ندرک  رفـس  هک  دنچ  یتقو  رد  يوش  رفـس  هجوتم  یهاوخ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هَّللا " همحر   " سوواط نب  دّیس 
لق  " دمح و هروس  رفس ، ندش  هجوتم  زا  شیپ  دراد ، تهارک 
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ِتاوـمَّسلا ِقـْلَخ  یف  َّنِا  ، » نارمع لآ  رخآ  و  هاـنلزنا " اـنا   " هروـس یـسرکلا و  هـیآ  و  قـلفلا " برب  ذوـعا  لـق   " و ساـنلا " برب  ذوـعا 
ِّلُِکل َلْوَح  الَو  ُِلئاّطلا ، ُلوُطَی  َِکبَو  ُلـِئاّصلا  ُلوُصَی  َکـِب  َّمُهَّللَا  : » وگب سپ  ناوخب ، هروس  رخآ  اـت  هیآ 61 .] نارمع /  لآ  « ] ِضْرَاـْلاَو

ِِهتَْرتِعَو َکِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  َِکتَّیَِرب  ْنِم  َِکتَریِخَو  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَْوفَِـصب  َُکلَأْسَا  َْکنِم ، ّاِلا  ِهَّوُْقلاوُذ  اـهُزاتْمَی  َهَُّوق  ـالَو  َکـِب ، اـِّلا  ٍلْوَح  يِذ 
یتافِّرَـصَتُم یف  یل  ِْضقاو  ُهَنُْمیَو ، ُهَْریَخ  یْنقُزْرا  ُهَّرُـضَو و  ِمْوَْـیلا  اَذـه  َّرَـش  ینِفْکاَو  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ِّلَـص  ُمـالَّسلا ، ُمِْهیَلَعَو  ِهـْیَلَع  ِِهَتلالُـسَو 

ْنِم ٍهَمْـصِعَو  ٍهَّنُج  یف  َنوُکَا  یّتَح  ٍهَّیِذَا  یلَع  یل  ٍهَرْدـُق  يذ  ِّلُکَو  ِهَّیِوَْغلا  ِهَیِغاّطلا  ِهَیاـفِکَو  ِهَِیْنمُاـْلِاب  ِرَفَّظلا  ِهَّبَحَْملا و  ِغُوُلبَو  ِهَِیفاـعلا  ِنْسُِحب 
يَذَا ْنِم  ٌقِراط  یب  َّلِحَی  الَو  ِدارُْملا  ِنَع  ٌّداص  ینَّدُصَی  یّتَح ال  ًارُْـسی ، ِهیف  ِِقئاوَعلا  َنِمَو  ًاْنمَا  ِفِواخَْملا  َنِم  ِهیف  ِیْنلِْدبَاَو  ٍهَمَقَنَو ، ٍءالَب  ِّلُک 

«. ُریصَْبلا ُعیمَّسلا  وُهَو  یَش ٌء  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  ای  ُریصَت ، َْکَیِلا  ُرُومُْالاَو  ٌریدَق  یَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ِدابِْعلا 

: تسا موش  وا  يارب  دوش  رهاظ  رفاسم  ربارب  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  تفه  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
وا يور  رب  دشاب و  هتـسشن  دوخ  مُد  رب  هک  یگرگ  و  دشاب ، هدرک  ملع  ار  مُد  هک  یگـس  و  وا ، تسار  بناج  زا  دـنک  دایرف  هک  یغالک 

دایرف هک  يدغج  و  دورب ، وا  پچ  بناج  هب  دیایب و  وا  تسار  بناج  زا  هک  ییوهآ  و  دنیـشنب ، دوش و  دنلب  هبترم  هس  سپ  دـنک ، دایرف 
یسرت اه  نآ  ندید  زا  هک  یـسک  سپ  .دشاب  هدیرب  شـشوگ  هک  یغالا  هدام  و  دیایب ، وا  يور  هب  ور  هک  ییوم  دیفـس  ریپ  نز  و  دنک ،

وا هب  يررض  دیوگب  ار  نیا  نوچ  َِکلذ ،» نِم  ِینْمِصْعاَف  یِسْفَن  ِیِف  ُدِجَا  امِّرَـش  ْنِم  ِّبَر  ای  َِکب  ُتْمَـصَتِْعا  : » دیوگب دیایب ، شرطاخ  هب 
.دسرن

ِهَقَدَّصلا ِهِذـِهب  ُْتیَرَتِْشا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » ناوخب ار  اـعد  نیا  قدـصت  تقو  رد  ینک ، قدـصت  رفـس  زا  شیپ  نوچ  تسا : لوقنم  یتـیاور  رد 
هِلاال دیوگب : قّدصت  زادعب  و  ِلیمَجلا ، ِنَسَحلا  َکِغالَِبب  یِعَمام  ْغَِّلبَو  ِینْغَِّلبَو  یِعَم  ام  ْمِّلَسَو  ِینْمِّلَسَف  یِعَم  امَو  يِرَفَس  َهَمالَسَو  ِیتَمالَس 

ِّبَرَو َّنُهَْنَیب  امَو  َّنهیف  اـمَو  ِْعبَّسلا  َنیِـضَرَْالا  ِّبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاومَّسلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناحبُـس  ُمیظَْعلا ، ُِّیلَْعلا  ُهَّللا  اَّلا  َهِلاـال  ُمیرَْکلا ، ُمیلَْحلا  ُهَّللااَِّلا 
ًاراج یل  ْنُک  َّمُهَّللَا  َنیرِهاّطلا ، َنیبِّیَّطلا  ِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َنیَِملاعلا و  ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلاَو  َنیلَسرُْملا  یَلَع  ٌمالَـسَو  ِمیظَعلا  ِشرَْعلا 
ِهَّللا ِمِْسب  یتَلَجَعَو  ینایِْـسن  ْيَدَی  َْنَیب  ُمِّدَُقا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ُتْجَرَخ ، ِهَّللا  ِمِْسبَو  ُتلَخَد  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍدیرَم ، ٍناْطیَـش  ِّلُک  ْنِمَو  ٍدـینَع  ٍراّبَج  ِّلُک  نِم 

، ِلهَْالا ِیف  ُهَفیلَْخلاَو  ِرَفَّسلا  یف  ُبِحاّصلا  َْتنَاَو  اهِّلُک  ِرُومُاـْلا  یَلَع  ُناعَتْـسُملا  َْتنَا  َّمُهَّللَا  ُُهتیـسَن ، ْمَا  ُُهتْرَکَذ  اذـه  يرَفَـس  یف  ُهَّللا  َءاـشامَو 
َّمُهَّللَا َِکلوُسَر ، ِهَعاطَو  َِکتَعاِطب  اهیف  انْرِّیَسَو  َضرَْالا  اََنل  وْطاَو  انَرَفَس  اْنیَلَع  ْنِّوَه  َّمُهَّللَا 
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ِلْهَْالَا یف  ِرَْظنَملاِءوُس  ِبَلَْقنُملا و  َِهبآَکَو  ِرَفَّسلا  ِءاثْعَو  ْنِم  َِکبُذوُعَا  ّانِا  َّمُهَّللَا  ِراّنلا ، َباذَـع  اِنقَو  انَْتقَزَر  امیف  اَنل  ْكِرابَو  انَرْهَظ  اَنل  ِْحلْـصَا 
َهَُّوق الَو  َلْوَح  الَو  ٍْریَِخب ، ِیلهَا  ِیف  ِینُْفلْخاَو  ِهیف  یْنبَحْصاَو  ُهَتَّقَشَمَو  ُهَدُْعب  یّنَع  ْعَْطقا  َّمُهَّللَا  يِرِصانَو ، يدَْضَع  َْتنَا  َّمُهَّللَا  َِدلَْولاَو ، ِلاْملاَو 

«. ِمیظَعلا ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا 

نتفر نوریب  تقو  رد  اعد  زامن و  لسغ و  بادآ  : موس لصف 

رد نتفر و  نوریب  زا  شیپ  دـنک  لـسغ  هک  تسا  ّتنـس  دـیامن ، رفـس  هدارا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  سوواـط  نب  دـّیس 
ِهَّللا ُتاوَلَـص  ِهَّللا  ِنَع  َنیقِداّصلاَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَعَو  ِمیظَْعلا  ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ـالَو  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـیوگب لـسغ  تقو 
ٍهَفآَو ٍءاد  ِّلُـک  ْنِم  ًءافِـشَو  ًازْرِحَو  ًاروُهَطَو  ًارُون  یل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا  يْربَق ، ِِهب  ْرِّونَو  يرْدَـص  ِِهب  ْحَرْـشاَو  یْبلَق  ِِهبْرِّهَط  َّمُهَّللَا  َنیعَمْجَا ، ْمِْهیَلَع 

، یّنِم ُضْرَْالا  ِتَّلَقَا  امَو  یبَصَعَو  یُّخمَو  يرََـشبَو  يْرعَـشَو  یمَدَو  یماظِعَو  یحِراوَجَو  یْبلَق  ْرِّهَطَو  ُرَذْـحَا  ُفاـخَا و  اّـمِم  ٍءْوُسَو  ٍهَهاـعَو 
«. ٌریدَق ْییَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  َنیَملاعلا ، َّبَر  ای  َْکَیِلا ، یتَقافَو  يْرقَفَو  یتَجاح  َمْوَی  ًادِهاش  یل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا 

نآ زا  رتهب  دراذگ  یمن  شلها  رد  یمدآ  يا  هفیلخ  چیه  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
َياـْینُدَو ِیتَـیِّرُذَو  یلاـمَو  یلْهَاَو  یـسْفَن  َکُعِدْوَتْـسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب سپ  دراذـگب ، زاـمن  تـعکر  ود  نـتفر  نوریب  تـقو  رد  هـک 

«. یلَمَع َهَِمتاخَو  یتَنامَاَو  یتَرِخآَو 

.ناوخب هانلزنا " انا   " مود تعکر  رد  و  دحا " هَّللا  وه  لق   " لّوا تعکر  رد  هک  تسا  هتفگ  همحرلا " هیلع   " سوواط نبا 

یم عمج  يا  هرجح  رد  ار  دوخ  تیب  لها  دندرک ، یم  يرفـس  هدارا  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  نوچ  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
انْظَفْحا َّمُهَّللَا  َِبئاْغلاَو ، اّنِم  َدِـهاّشلاَو  يدـَلَوَو  یلْهَاَو  یلامَو  یـسْفَن  َهادَْـغلا  َکُعِدْوَتْـسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دـندناوخ یم  اـعد  نیا  دـندرک و 

«. َِکلْضَفَو َِکتَِیفاع  ْنِم  اِنب  ام  ِْریَُّغت  الَو  َکَتَمِْعن  اْنُبلْسَت  َّمُهَّللَا ال  َكِراوج ، یف  انلَعْجا  َّمُهَّللَا  اْنیَلَع ، ْظَفْحاَو 

یلْهَاَو یـسْفَن  َمْوَْیلا  َکُعِدْوَتْـسَا  ّیِنِا  َّمُهَّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  زامن  زا  دعب  هک  تسا  هدرک  تیاور  همحرلا " هیلع   " سوواط نب  دـّیس 
اْنُبلْـسَت الَو  َِکتَمْحَر  یف  انْعَمْجا  َّمُهَّللَا  اْنیَلَع ، ْظَفْحاَو  اـنْظَفْحا  َّمُهَّللَا  َِبئاـغلاَو ، ْمُْهنِم  َدِـهاّشلا  ٍلـیبَِسب ، یّنِم  َناـک  ْنَمَو  يدـَلَوَو  یلاـمَو 
اینُّدـلا یف  ِدـَلَْولاَو  ِلاْملاَو  ِلْهَْالا  یف  ِرَْظنَْملا  ِءوُسَو  ِبلَْقنُملا  َِهبآَـکَو  ِرَفَّسلا  ِءاـثْعَو  ْنِم  َکـِبُذوُعَن  اـّنِا  َّمُهَّللَا  َنوبِغار ، َکـَْیِلا  اـّنِا  َکَلْـضَف 
َمَحْرَا ای  َکئایلْوَا  یفَو  َکیف  ُهوُجْرَاَو  ُُهلِّمَُؤا  ام  ینْغِّلَبَف  َْکَیِلا  ًَابُّرَقَتَو  َکـِتاضْرَِمل  ًاـبَلَط  َهُّجَوَّتلا  اَذـه  َکـَْیِلا ، ُهَّجَوَتَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ِهَرِخـالاَو ،

«. َنیمِحاّرلا

ُلِکَّتَا ٍهَُوقَو  َْکَیِلا  ّاِلا  یب  يوأَـی  ٍءاـجَر  ـالَو  َكِْریَِغل ، یِّنِم    ٍ هَِقثـِالب اذـه  یهْجَو  یف  ُتْجَرَخ  َّمُهَّللَا  : » ناوخب مه  اـعد  نیا  یهاوخ  رگا  و 
یل َقَبَس  اِمب  ُمَلْعَا  َْتنَاَو  َِکتَِدئاع  ِنْسُح  یِلا  ًانوُکُسَو  َِکباوَِثل  ًاضُّرَعَتَو  َِکتَمْحَر  َءاِغْتباَو  َكاضِر  َبَلَط  ّاِلا  اْهَیِلا  ُأَْجلَا    ٍ هَلیح و ال  اْهیَلَع ،

َِکتَمْحَر ْنِم  ًاَفَنَک  َّیَلَع  ْطُْسباَو  ٍءاوآ  ِّلُک  َّیِـضْقَمَو  ٍءالَب  ِّلُـک  َریداـقَم  یّنَع  ْفِرْـصاَف  َّمُهَّللَا  ُهَرْکَاَو ، ُّبُِحا  اّـمِم  یهْجَو  یف  َکِْـملِع  یف 
َهَقَفاُوم َّیَلَع  َِکئاضَق  َعیمَج  ِّبَر  ای  ِهیف  یل  ْقِّفَوَو  َِکتافاعُم ، ْنِم  ًاـعامِجَو  َکـِتَمِْعن  ْنِم  ًاـمامَتَو  َکـِقْزِر  ْنِم  ًهَعَـسَو  َكِْوفَع  ْنِم  ًاـفُْطلَو 
َياْینُدَو یتَرِخِآل  یل  ًاْریَخ  َِکلذ  ْلَعْجاَو  یّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَا  َْتنَا  اّمِم  یِـسْفَن  یلَع  ُرَذْـحَا  امَو ال  ُرَذْـخَا  ام  یّنَع  ْعَفْداَو  یلَمَع ، َهَقیقَحَو  َياوَه 

َنِم ًاـِبئاغ  ِهیف  ُُفلْخَت  اـم  ِلَْـضفَِاب  یتـَنازُخ  ِعیمَجَو  یناوْخاَو  یلاـمَو  یلْهَاَو  يدـَلَو  ْنِم  یئارَو  ُْتفَلَخ  ْنَمیف  ینَِفلُْخت  ْنَا  َکـُلَأْسَا  اـم  َعَم 
ٍهوُرْکَم ِّلُک  ِفْرَـصَو  ٍروُذْـحَم  ِّلُک  ِهَیافِکَو  ٍهَئِّیَـس  ِّلُک  ِعافِدَو  ٍهَمِْعن  ِّلُک  ِمامَتَو  ٍهَعیـضَم  ِّلُـک  ِظـْفِحَو  ٍهَرْوَع  ِّلُـک  ِنیـصْحَت  یف  َنینِمؤُْملا 
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یـضْرَت یّتَـح  َکَـتَدابِعَو  َکَـتَعاطَو  َكَرْکُـشَو  َكَرْکِذ  یْنقُزْرا  َّمـُث  ِهَرِخـآلاَو ، اْینُّدـلا  ِیف  َروُرُّسلاَو  اـضِّرلا  ِهـِب  یل  ُعَـمْجَی  اـم  ِلاـمَکَو 
، َِبئاْغلاَو اّنِمَدِهاّشلاِظَفْحا  َمُهَّللَا  یناوِْخا ، َعیمَجَو  یتَّیِّرُذَو  یلامَو  یلْهَاَو  یسْفَنَو  ِینید  َمْوَْیلا  َکُعِدْوَتْسَا  یِّنِا  َمُهَّللَا  ، اضِّرلاَدَْعبَو

ص:447
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«. ٍلْضَفَو ٍهَِیفاعَو  َِکتَمِْعن  ْنِم  اِنبام  ِْریَُّغت  الَو  َکَتَمِْعن  اْنُبلْسَت  الَو  َكِراوِج  ِیف  اْنلَعْجا  َمُهَّللَا  ، اْنیَلَع ْظَفْحاَو  انْظَفْحا  َّمُهَّللَا 

انَلیبَس ِّلَخ  َّمُهَّللَا  : » دندناوخ یم  ار  اعد  نیا  دندرک ، یم  رفس  هدارا  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
«. انَتَِبقاع ْمِظْعَاَو  انَریسَی  ْنِسْحَاَو 

رد دندناوخ  یم  اعد  نیا  دندومن ، یم  يرفس  هدارا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ینِفْکا َّمُهَّللَا  یئاجَرَو ، یتَِقث  َْتنَا  ُتْمَـصَتِْعا ، َِکبَو  ُتْهَّجَوَت  َْکَیِلاَو  ُتْرَـشَْتنِا  َِکب  َّمُهَّللَا  : » دنوش هجوتم  هک  دنتـساخ  یمرب  هک  یتقو 

«. ُتْهَّجَوَت ام  ُْثیَح  ِْریَْخلا  َیِلا  ینْهِّجَوَو  یلْرِفْغا  يْوقَّتلا َو  ِینْدِّوَز  َّمُهَّللَا  یّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَا  َْتنَا  امَو  َُهل  ُّمُهَا  الامَو  ینَّمَهَا  ام 

یبناج هب  دتسیاب و  دوخ  هناخ  رد  دیامن و  يرفس  هدارا  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
بناج ور و  شیپ  زا  ار  دمح  هروس  سپ  دوش ، هجوتم  دراد  هدارا  هک 
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َّمُهَّللَا : » دـیوگب سپ  دـناوخب ، پچ  بناـج  زا  تسار و  بناـج  زا  ور و  شیپ  زا  زین  ار  یـسرکلاهیآ  دـناوخب و  پچ  بناـج  تسار و 
اب هچنآ  ار و  وا  دنک  ظفح  یلاعت  قح  ِلیمَْجلا ،» ِنَسَْحلا  َکِغالَِبب  َیِعَمام  ْغَِّلبَو  ینْغَِّلبَو  َیِعَمام  ْمِّلَسَو  ینْمِّلَـسَو  َیِعَمام  ْظَفْحاَو  ینْظَفْحا 

.تسا وا  اب  هچنآ  ار و  وا  دناسرب  تسا و  وا  اب  هچنآ  ار و  وا  دراد  تمالس  هب  تسا و  وا 

دـناوخب و مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  حـیبست  دتـسیاب ، هناخ  رد  رب  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  همحرلا " هیلع   " سوواط نب  دـّیس 
یلامَو یلْهَا  ُْتفَّلَخ  َْکیَلَعَو  یهْجَو ، ُتْهَّجَو  َْکَیِلا  َّمُهَّللَا  : » دیوگب سپ  دناوخب ، تشذگ  هک  يوحن  هب  ار  یسرکلاهیآ  دمح و  هروس 

، ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  ُهَظِفَح ، ْنَم  ُعّیَُـضی  ـالَو  ُهَدارَا  ْنَم  ُبِّیَُخی  ـال  نَم  اـی  ِینَبِّیَُخت ، ـالَف  َکـِب  ُْتِقثَو  ْدَـق  ینَْتلَّوَـخ ، اـمَو 
َكَدابِع یلْرِّخَسَو  َدارُْملا ، َِیل  ْبِّبَسَو  َُهل ، ُتْهَّجَوَت  ام  ینْغَِّلب  َّمُهَّللَا  َنیمِحاّرلا ، َمَحْرَا  ای  یـسْفَن  یِلا  یْنلِکَت  الَو  ُْهنَع ، ُْتبِغ  امیف  ینْظَفْحاَو 

َْکنِم ینَّدـُمَو  ُمـالَّسلا ، ُمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ِِهْتَیب  ِلـْهَا  ِعـیمَجَو  ِهِدـْلُو  ْنـِم  ِهَِّمئَاـْلاَو  َنینِمْؤُْـملا  ِریمَا  َکِِّیلَوَو  َکِِّیبـَن  َهَراـیِز  یْنقُزْراَو  َكَدـِالبَو ،
َّمُهَّللَا یلُوْالاَو  ِهَرِخْالا  ِیف  یلْرِفْغاَو  يْوقَّتلا  َِینْدِّوَزَو  ُبِطْعَاَو ، ُلِکَأَف  يْریَغ  یِلا  الَو  یـسْفَن  یِلا  یْنلِکَت  ـالَو  یلاوْحَا  ِعیمَج  یف  ِهَنوُعَْملاـِب 

«. َْکَیِلا َهَّجَوَت  ْنَم  َهَجْوَا  یْنلَعْجا 

ِّبَر ِهَّللا ، َیِلا  يْرمَا  ُتْضَّوَفَو  ِهَّللا ، َیِلا  يرْهَظ  ُتأَْـجلَاَو  ِهَّللاـِب  ُْتنَعَتْـساَو  ِهَّللا ، یَلَع  ُْتلَّکَوَتَو  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـناوخب زین  اـعد  نیا  و 
َّلَجَو َكُراج  َّزَع  َْتنَا ، ّاِلا  َءُّوسلا  ُبِرْـضَی  الَو  َْتنَا ، ّاِلا  یهِلا  ِْریَْخلِاب  یتأَیال  ُهَّنَِال  َْتلَـسْرَا ، يِذَّلا  َکـِّیبَِنبَو  َْتلَْزنَا  يِذَّلا  َکـِباتِکب  ُْتنَمآ 

«. َكُْریَغ َهلا  الَو  َكُؤالآ  ْتَمُظَعَو  َكُؤامْسَا  ْتَسَّدَقَتَو  َكُؤانَث 

هناخ هب  ماش  ات  دسرن  وا  هب  ییالب  دناوخب ، ار  اعد  نیا  دیآ  نوریب  هناخ  زا  حبـص  هکره  هک  تسا  هدـش  دراو  یتیاور  رد  هک  یتسرد  هب 
.ددرگرب هناخ  هب  هک  حبص  ات  دسرن  وا  هب  ییالب  دور ، نوریب  هناخ  زا  دناوخب و  ماش  رد  هکره  .ددرگرب و 

ینْظَفْحا َّمُهَّللَا  : » دندناوخ یم  اعد  نیا  دـنتفر ، یم  يرفـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  تسا : هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 
َّمُهَّللَا ُهَّجَوَتَا ، ِِهلآَو  ْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمبَو  ُحِْجنَتْـسَا  ِهَّللِابَو  ُِحتْفَتْـسَا  ِهَّللِاب  نَسَْحلا ، َکِـغالَِبب  یِعَم  اـم  غَِّلبَو  ینغَِّلبَو  َیِعَم ، اـم  ْظَـفْحاَو 

، هَِیفاع یف  ُرَذْحَا  اّمِم  َرَثْکَا  ِرَّشلا  َنِم  یّنَع  ْفِرْصاَو  وُجْرَا ، اّمِم  َرَثْکَا  ُهِّلُک  ِْریَْخلا  َنِم  ینِطْعَاَو  ٍَهبوُعُص  َّلُک  یل  ْلِّلَذَو  ٍهَنوُزُح ، َّلُک  یل  ْلِّهَس 
«. َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای 
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ًهَمالَـسَو ًانامیاَو ، ًاْنمَا  انِرَفَـس  یف  اَنل  َبَهَی  ْنَا  ِهَِکئالَْملا ، ُتاْوقَا  ِهِدَِیب  َّلَجَو  َّقَدام  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َهَّللا  ُلَأْسَا  : » دـندناوخ یم  زین  ار  اعد  نیا  و 
«. ًاْبنَذ ُرِداُغت  ًامْزَعَو ال  ًهَرِفْغَمَو  ًهَِیفاعَو ، ًارْکُش  و  ًيدُهَو ، ًهَکََربَو  ًاقیفُْوتَو ، ًاهِْقفَو  ًامالِْساَو ،

یَلَع ُلِماْحلاَو  ِرَفَّسلا  ِیف  ُبِحاّصلا  َْتنَا  َّمُهَّللَا  : » دیوگب دور ، نوریب  يرفس  هب  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
قباس ياه  لصف  رد  ندـش  راوس  ندـمآ و  نوریب  هناخ  يارب  زا  هک  اـهاعد  نآ  دـیاب  سپ  ِدـَلَْولاَو .» ِلاـْملاَو  ِلـْهَْالا  ِیف  ُهَفیلَْخلاَو  ِرْهَّظلا 

اذه اَنل  َرَّخَس  يِذَّلا  ناْحبُس  ِِهلآَو ، ٍدَّمَحُِمب  اْنیَلَع  َّنَمَو  ِمالْسِْاِلل  انادَه  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب دوش  راوس  نوچ  سپ  .دناوخب  تشذگ ،
انْغَِّلب َّمُهَّللَا  ِْرمَْالا ، یَلَع  ُناعَتْـسُْملاَو  رْهّظلا  یَلَع  ُلِماْحلا  َْتنَا  َّمُهَّللَا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلاَو  َنُوِبلَْقنَُمل  اِّنبَر  یِلا  ّانِاَو  َنینِْرقُم ، َُهلاّنُک  امَو 
َِظفاح الَو  َكُْریَخ ، ّاِلا  َْریَخ  الَو  َكُْریَض  ّالِإ  ْریَـض ، َّمُهَّللَا ال  َِکتَرِفْغَمَو ، َِکناوْضِرَو  َِکتَمْحَر  یِلا  ِِهب  ُغَْلُبت  ًاغالَب  ٍْریَخ ، یِلا  ِِهب  ُغَْلُبت  ًاَغالَب 

«. َكُْریَغ

درب دوخ  اب  دیاب  هک  يزیچ  نایب  نتفر و  نوریب  بادآ  ریاس  : مراهچ لصف 

يرفـس هب  هکره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
ره هدنرد و  تاناویح  ره  زا  دنادرگ  نمیا  ار  وا  یلاعت  قح  دناوخب ، ار  تایآ  نیا  درادرب و  خلت  ماداب  بوچ  زا  ییاصع  دوخ  اب  دور و 

ددرگرب و ات  دـننک  رافغتـسا  وا  يارب  زا  هک  دنـشاب  کلم  تفه  داتفه و  وا  اب  و  ددرگرب ، دوخ  لها  هب  ات  يرهز  بحاـص  ره  يدزد و 
ِْهیَلَع َدَجَو  َنَیْدَم  َءام  َدَرَو  اَّملَو  ِلیبَّسلا ، َءآوَس  ینَیِدْهَی  ْنَا  ّیبَر  یـسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجَوَت  اَّملَو  : » تایآ تسا  نیا  .دراذـگب  ار  اصع 

یقَسَف ٌریبَک ، ٌْخیَش  انُوبَاَو  ُءاعِّرلا  َرِدُْصی  یّتَح  یِقْسَن  اَتلاق ال  امُُکبْطَخ  ام  َلاق  ِنادوُذَت ، ِْنیَتَاَْرما  ُمِِهنوُد  ْنِم  َدَجَوَو  َنوُقْسَی ، ِساّنلا  َنِم  ًهَُّما 
َكوُعْدَـی ِیبَا  َّنِا  َْتلاق  ٍءایِْحتْـسا  یَلَع  یِـشْمَت  امُهیدِْـحا  ُْهتئاجَف  ٌریقَف ، ٍریَخ  ْنِم  ََّیِلا  َْتلَْزنَا  اـِمل  یِّنِا  ِّبَر  َلاـقَف  ِّلِّظلا  یِلا  ّیلَوَت  َُّمث  اـمَُهل 

ُهْرِجْأَتْسا ِْتبَا  ای  امُهیدِْحا  َْتلاق  َنیِملاّظلا ، ِمْوَقلا  َنِم  َتْوََجن  ْفَخَت  َلاق ال  َصَصَْقلا ، ِْهیَلَع  َّصَقَو  ُهَئاج  اّمَلَف  اَنل ، َْتیَقَـس  امَرْجَا  َکَیِزْجَِیل 
َِینامَث ینَرُجأَت  ْنَا  یلَع  ِْنیَتاه  َّیَتَْنبا  يَدِْحا  َکَحِْکنُا  ْنَا  ُدیُرا  یِّنِا  َلاق  ُنیمَْالا ، ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِا 
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َکَْنَیبو یْنَیب  َکـِلذ  َلاـق  َنیِحلاّـصلا ، َنِم  ُهَّللاَءاـش  ْنِا  ِینُدِجَتَـس  َکـْیَلَع ، َّقُـشَا  ْنَا  ُدـیُراامَو  َكِدـْنِع  ْنِمَفًارْـشَع  َتْـمَْمتَا  ْنِاَـف  ٍجَـجِح ،
[. هیآ 22-28 / صصق «] ٌلیکَو ُلوُقَنام  یلَع ، ُهَّللاَو  َّیَلَع  َناوْدُعالَف  َْتیَضَق  ِْنیَلَجَْالااَمَّیَا 

تعرـس ندش و  یط  زا  هیانک  ، ] دوش هدـیچیپ  وا  ياپ  ریز  رد  نیمز  هک  دـهاوخ  هکره  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  تیاور  رد 
.درادرب خلت  ماداب  تخرد  زا  ییاصع  دوخ  اب  .تسا .] رتشیب 

: دومرف لـیئربج  .دـش  ضراـع  یتـشحو  ار  وا  دـیناسر و  مه  هب  يدـیدش  ضرم  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
زا هک  نادـب  .درک و  عفد  وا  زا  ار  وا  تشحو  یلاعت  قح  درک ، نینچ  .نابـسچب  دوخ  هنیـس  هب  نک و  ادـج  خـلت  ماداب  تخرد  زا  یبوچ 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  حیبست  یشاب ، هتشاد  دوخ  اب  رفس  رد  دیاب  هک  ییاهزیچ  هلمج 

دندیسرپ دندمآ و  درگ  ترضح  نآ  دزن  مدرم  دندروآ ، فیرـشت  قارع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  تسا : لوقنم  هچنانچ 
هاگره دومرف : دوش ؟ یم  میب  فوخ و  ره  زا  ینمیا  ثعاـب  اـیآ  تسه ، درد  ره  يافـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  میناد  یم  هک 
َّمُهَّللَا ُتْحَبْصَا  : » دناوخب اعد  نیا  هبترم  هس  دریگب و  ترـضح  نآ  تبرت  زا  یحیبست  دشخب ، ناما  یمیب  ره  زا  ار  وا  هک  دهاوخ  یـسک 

ْنِم َْتقَلَخ  امَو  َْتقَلَخ  ْنَم  ِِرئاس  ْنِم  ٍقِراطَو ، ٍمِشاغ  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  ُلَواـُحی ، ـالَو  ُلَواـُطی  ـال  يِذَّلا  ِعِینَْملا  َكِراوِجَو  َکِمامِذـِب  ًامِـصَتْعُم 
ٍرادِِـجب ٍهَّیِذَا  یِلا  یل  ٍدِـصاق  ِّلُک  ْنِم  ًابِجَتُْحم  َکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَا  ِءالَو  ٍهَِغباس  ٍساِبِلب  ٍفوُخَم  ِّلُک  ْنِم    ٍ هَّنُج یف  ِقِطاـّنلاَو  ِِتماّـصلا  َکـِْقلَخ 

ْنَم ُِبناـُجاَو  اْوـَلاو  ْنَم  یلاُوا  ْمِِهبَو ، ْمِهیفَو  ْمُهَعَمَو  ْمَُهل  َّقَْـحلا  َّنَا  ًاـِنقُوم  ْمِِهْلبَِحب  ِکُّسَمّتلاَو  ْمِهِّقَِحب  ِفاِرتْعِاـْلا  ِیف  ِصـالْخِْالا  ِنیـصَح 
ْمِهیْدیَا ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  ّانِا  ِضْرَْالاَو ، ِتاومَّسلا  ِعیدَِـبب  یّنَع  يداعَالا  َتْزَجَح  َْمیظَع  ای  ِهیِقّتَا ، ام  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  ْمِِهب  َّمُهَّللَا  ینْذِـعَاَف  اُوبَناج ،
َُکلَأْسَا یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دیوگب دراذگب و  مشچ  ود  ره  هب  دـسوبب و  ار  حـیبست  سپ  َنوُرِْـصُبی » ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَـشْغَاَف  ًاّدَـس  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ًاّدَـس 

ِّلُک ْنِم  ًءافِـش  اْهلَعِْجا  َنیرِهاّطلا ، ِهِْدلُو  ِّقَِحبَو  ِهیِخَا  ِّقَِحبَو  ِهُِّما  ِّقَِحبَو  ِهیبَا  ِّقَِحبَو  ِهِّدَـج  ِّقَِحبَو  اِهبِحاص  ِّقَِحبَو  ِهَکَرابُْملا  َِهبْرُّتلا  ِهِذـه  ِّقَِحب 
، دنک نینچ  ماش  رد  رگا  و  ماش ، ات  دشاب  ادـخ  ناما  رد  دـنک ، نینچ  حبـص  رد  رگا  ٍءوُس .» ِّلُک  ْنِم  ًاظْفِحَو  ٍفْوَخ ، ِّلُک  ْنِم  ًانامَاَو  ٍءاد ،

.حبص ات  دشاب  ناما  رد 

زا وا  يارب  دـشاب  يزرح  دـنک ، نینچ  دـیآ  نوریب  هناخ  زا  نوچ  دـسرتب و  وا  ریغ  ای  یهاشداپ  زا  هکره  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.ناشیا ّرش 

.دنشاب هتشاد  دوخ  اب  رفس  رد  تسا  بسانم  هک  اهرتشگنا  تشذگ  میتاوخ  لوصف  رد  و 
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هک نآ  دیآ ، نوریب  هناخ  زا  هتسب  رس  رب  همامع  هک  یسک  يارب  منماض  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.ددرگرب دوخ  لها  هب  ملاس 

ددنبب رس  رب  همامع  دشاب و  هتشاد  يرفس  هدارا  هک  یسک  يارب  منماض  نم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  ربتعم  تیاور  رد 
.دروخن رب  نتخوس  ندش و  قرغ  دزد و  ار  وا  هک  نآ  ددنبب ، کنَحلا  تحت  ریز ، رد  ار  همامع  رس  و 

هناخ زا  هبنش  زور  هکره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
هنیآ ره  دنکب  اج  زا  ار  نآ  هک  یهوک  دزن  هب  دورب  رگا  دشاب ، هتسب  کنحلا  تحت  هک  دشاب  هتشاد  رس  رب  يدیفس  همامع  دور و  نوریب 

.دوش یم  قفوم 

بسا و نامک و  ریـشمش و  يور ، رفـس  هب  نوچ  دـنزرف ! يا  تفگ : دوخ  رـسپ  هب  ناـمقل  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
جاتحم نآ  هب  وت  باحصا  وت و  هچنآ  اهاود  زا  رادرب و  دوخ  اب  نزوس  بآ و  کشم  دوش و  یم  مزال  هک  ییاه  نسر  همامع و  هزوم و 

.رادرب دیشاب 

ضارقم و ناد و  همرس  نغور و  هشیش  دنتفر ، یم  رفـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
هلمج زا  .دنتـشاد و  یم  رب  ار  لعن  ياه  همـست  دـننک و  هنیپ  ار  شفک  نآ  هب  هک  يزیچ  نامـسیر و  نزوس و  هناش و  كاوسم و  هنیآ و 

دوب و هدش  هیبعت  هانپ  تلاسر  ترـضح  ریـشمش  هتـسد  رد  هک  تسا  يورم  هک  تسا  يذیوعت  تسا ، بسانم  رفـس  رد  هک  ییاهذیوعت 
ُلوُزَی يِذَّلا ال  ِّيِدـَبَْالا  ِمیدَْـقلا  ِلَّوْالا  ِكُولُْملا  َِکلَم  ای  َُکلَأْسَا  ُهَّللَا ، ای  ُهَّللَا  ای  ُهَّللَا ، ای  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » تسا ذـیوعت  نیا  نآ 

ِدَمَّصلا ِدَـحَْالا  ِدِـحاْولا  ِّلَجَْالا  ِمَظْعَْالا  َکِمْـسِاب  ینِفْکا  َّمُهَّللَا  ْیَـش ٍء ، ِّلُِکب  ُطیحُْملا  ْیَـش ٍء ، ّلُِکل  یفاْکلا  ُمیظَْعلا  ُهَّللا  َْتنَا  ُلوُحَی ، ـالَو 
، ٌطیُحم ْمِِهئارَو  ْنِم  ُهَّللاَو  ْمِهِسَأبَو ، ْمِِهفُویُسَو  ْمِهِّلُک  ِءادْعَْالا  َرُورُشَو  ْمُهَرُورُش  ْبِجْحَاَو  ٌدَحَا ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی  َْملَو  ِْدلَی  َْمل  يِذَّلا 

َنِمَو ْمِهِحالِس  ِّرَش  ْنِمَو  ِْسنِْالاَو  ِّنِْجلا  ِهَقَسَف  ِّرَش  ْنِم  ٌدَحَا  ِْهَیِلا  ْرُْظنَی  ْمَلَف  ِِهب  َْتبَجَتْحا  يِذَّلا  َِکباجِِحب  ینَدارَا  ْنَم  َّرَش  یّنَع  ْبِجْحَا  َّمُهَّللَا 
، ٌریدَـق ٍ ء  ْیَـش ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ُرَدـْقَا ، ِْهیَلَعَو  ُمَلْعَا  ِِهب  َْتنَا  ام  ِّرَـش  ْنِمَو  ٍهَِّیَلبَو  ٍهَّدِـش  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِمَو  ُرَذُْـحیَو  ُفَّوَخَُتی  ام  ِّلُک  ْنِمَو  ِدـیدَْحلا 

«. ًامیلْسَت َمَّلَسَو  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  ِهِّیبَن  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو 

َْتنَا َکَّنِا  ْفَخَت  ال  َنیِملاّظلا ، ِمْوَْقلا  َنِم  َتْوََجن  ْفَخَت  ال  َنینِمْالا ، َنِم  َکَّنِا  ْفَخَت  الَو  ِْلْبقَا  : » دـنراذگ همامع  نایم  رد  هک  يا  هذوع  و 
ُهَّللا ُمُهَکیِفْکَیَسَف  ٍفْوَخ ، ْنِم  ْمُهَنَمآَو  عوُج  ْنِم  ْمُهَمَعْطَا  يِذَّلا  یشْخَت  الَو  ًاکَرَد  ُفاخَت  الَو  يرَاَو  ُعَمْـسَا  امُکَعَم  ِینَّنِا  افاخَت  ّالَا  یلْعَالا 

ٌْریَخ ُهَّللاَف  ُمیلَْعلا ، ُعیِمَّسلا  وُهَو 
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فلتخم تایآ  « ] َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  اُولَّکَوَتَف  ِهَّللا  یَلَعَو  َنُوِبلاغ ، ْمُکَّنِاَف  ُهوُُمْتلَخَد  اذِاَف  َباـْبلا  ُمِْهیَلَع  اُولُخُْدا  َنیمِحاّرلا ، ُمَحْرَا  وُهَو  ًاـِظفاح 
 . میرک نآرق  زا 

ْلَعْجاَو ، َعاَکل َكُْریَغ  ُهَرَتَس  َول  ام  َّیَلَع  ُْرتْساَو  َعاَضل ، َكُْریَغ  ُهَظِفَح  َول  ام  َّیَلَع  ْظَفْحا  َّمُهَّللَا  : » دـندنب يراوس  ياپ  راهچ  رب  هک  يا  هذوع 
َمُهَّللَا ، َّیَلَع ٍرِداقالَو  یبٍِرفاظ  ُْریَغوُهَو  َدوُعَی ، یّتَح  ًاهوُرْکَم ، یلَأَّیَه  ْوَا  ًارْکَم  یل  َبَصَنْوَا  .ٍءوُِسب  ینَمار  ْنَم  َّلُک  ِِهب  یّقَوَتَا  ًـالیلَظ  ًّـالِظ  َیَلَع 

َُهل اـّنِاَو  َرْکِّذـلا  اَْـنلََّزن  ُنَْحن  اـّنِا  ُّقَـحلا  َکـُلْوَقَو  َْتُلق  َکَّنِا  َّمُهَّللَا  ِلَـسْرُْملا ، َکـِّیبَن  ِْبلَق  یلَع  َلَْزنُْملا  َکـَباتِک  ِهـِب  َتْظِفَحاـمَک  ینْظَفْحا 
«. َنوُِظفاَحل

هاگن دوخ  اب  دور  هک  یهار  ره  هب  دـسیونب و  دیفـس  يذـغاک  رد  ار  سبع  هروس  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دنامب ظوفحم  هار  نآ  دسافم  زا  دنیبن و  یکین  زا  ریغ  هب  هار  نآ  رد  دراد ،

اه نآ  ندرک  فرصم  بادآ  رفس و  رد  نتشادرب  هشوت  بادآ  : مجنپ لصف 

.دیراذگب هرفس  نآ  رد  سیفن  ياه  ماعط  دیرادرب و  دوخ  اب  هرفس  دیور  رفس  هب  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

هب هاـگره  دـنادرگ  وکین  ار  دوخ  هشوـت  هک  تسا  نآ  یمدآ  فرـش  زا  تسا : لوـقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
.دور يرفس 

یم رب  اـه  هشوت  نیرتهب  زا  دـنتفر  یم  هرمع  اـی  جـح  رفـس  هب  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.نیریش شرت و  توئاق  رکش و  زول و  دننام  دنتشاد ،

.دوش یم  تکرب  ثعاب  هک  رادرب  دوخ  هشوت  نایم  رد  نان  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

نیا هک  دندومرف  دوب ، جنرب  زا  اه  هقلح  نآ  رد  هک  يا  هرفـس  هب  دندرک  رظن  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.دنوشن هرفس  لخاد  ناروناج  ات  دیراذگب  نهآ  ياه  هقلح  دینکب و  ار  اه  هقلح 

هیلع نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  دندیـسرپ  دوخ  باحـصا  یـضعب  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
: دنتفگ هن ؟ ای  دیرب  یم  دوخ  اب  يا  هرفس  دومرف : .یلب  دنتفگ : دیور ؟ یم  مالسلا 
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ریـش اب  نان  دومرف : میروخب ؟ زیچ  هچ  سپ  دنتفگ : .درک  دیهاوخن  نینچ  دیورب  دوخ  ناردام  ای  ناردپ  ربق  ترایز  هب  رگا  دومرف : .یلب 
.تسام ای 

یمرب هرفس  دوخ  اب  دنور  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  نوچ  هک  دنتـسه  یعمج  هک  ما  هدینـش  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دننک یمن  نینچ  دنورب  دوخ  ناتسود  ربق  ترایز  هب  رگا  تسه ، اهاولح  نایرب و  هلاغزب  نآ  نایم  رد  هک  دنراد 

ار فارـسا  ادـخ  تسا و  يور  هناـیم  ادـخ ، دزن  اـه  ندرک  جرخ  نیرتهب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.هرمع ای  جح  هار  رد  رگم  دراد  یم  نمشد 

یجرخ مرب ، یم  جح  هب  دوخ  اب  ار  دوخ  لها  نم  هک  دیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ناوفـص  تسا : لوقنم  نسح  ثیدح  رد 
.دنک ظفح  ار  دوخ  هقفن  هک  تسا  نآ  رفاسم  تّوق  زا  هک  تفگ  یم  مردپ  یلب ، دومرف : ترضح  .مدنب  یم  دوخ  رمک  رد  ار  دوخ 

مراد دوخ  اب  دندرک  شقن  اه  تروص  نآ  رد  هک  یمهارد  هک  درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  يرگید  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
ادخ زا  دـعب  وت  دامتعا  تسا و  وت  یجرخ  تسین ، یکاب  دومرف : .مارحا  تلاح  رد  مدـنب  یم  رمک  رد  منک و  یم  نایمه  رد  ار  اه  نآ  و 

.تسا نآ  رب 

وا اب  ترشاعم  بادآ  رفس و  رد  نتشاد  هارمه  رد  : مشش لصف 

.تسا نوعلم  دور  رفس  هب  اهنت  هک  یسک  تسا ، هدش  دراو  رایسب  هربتعم  ثیداحا  رد 

ای هک : دومن  تیـصو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک  تسا  لوـقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
هارمگ دور ، یم  رفس  هب  اهنت  هک  یـصخش  ! یلع ای  .تسا  رود  ات  ود  زا  تسا و  سک  کی  اب  ناطیـش  هک  ورم  رفـس  هب  اهنت  زگره  ! یلع

.دننارفاسم سک  هس  دنتسه و  هارمگ  ود  دنور  یم  هک  سک  ود  تسا و 

یک هار  رد  هک  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  .دـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد 
مدید یم  ار  وت  رتشیپ  نم  رگا  دومرف : .مدوب  اهنت  تفگ : دوب ؟ وت  بحاصم 
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رفن هس  دنناطیـش و  اـت  ود  تسا و  ناطیـش  سک  کـی  دوـمرف : سپ  .تفر  رفـس  هب  دـیاب  هنوـگچ  هـک  مدرک  یم  بیدأـت  وـکین  ار  وـت 
.دنناقیفر رفن  راهچ  دننابحاصم و 

ّاِلا َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ُهَّللا ال  َءاش  ام  : » دیوگب دور ، يرفـس  هب  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
«. یتَْبیَغ ِّدَاَو  یتَدْحَو  یلَع  یّنِعَاَو  یتَشْحَو  ِْسنآ  َّمُهَّللَا  ِهَّللِاب ،

ود دومرف : .ورب و  رفـس  هب  سپ  ناسر  مه  هب  قیفر  لّوا  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
شقیفر اب  ارادم  هک  تسا  نآ  تسا  رتشیب  شباوث  هک  نآ  ادـخ و  دزن  ناشیا  نیرت  بوبحم  هک  نآ  رگم  دـنوش  یمن  قیفر  مه  اب  سک 

.دنک یم  رتشیب 

نآ رگم  دنوش  یمن  سک  تفه  زا  هدایز  یهورگ  چیه  .دنرفن و  راهچ  ادخ  دزن  نابحاصم  ناقیفر و  نیرتهب  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
زا هدایز  هک  نآ  و  تفه ، ناشیا  رثکا  دنرفن و  هس  ناقیفر  لقا  هک  دش  مولعم  ثیداحا  نیا  زا  سپ  .دـشاب  یم  رایـسب  ناشیاهادـص  هک 

.هرفس مه  هشوت و  مه  ناقیفر  رد  تسین  بوخ  تفه 

دنروآ رد  هب  ار  دوخ  ياه  یجرخ  لّوا  هشوت ، مه  ِناقیفر  هک  تسا  تنس  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.دوش یم  ناشیا  قالخا  یکین  رطاخ و  يدونشخ  ثعاب  رتشیب  نیا  هک  دنراذگب ، رگیدکی  يور  رب  و 

زا وت  هک  ردـق  نآ  دـنادن  دوخ  رب  ار  وت  تلیـضف  هک  یـسک  اـب  رفـس  رد  نکم  تبحاـصم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.یناد یم  دوخ  رب  وا  تلیضف 

یسکاب نکم  تبحاصم  و  یبای ، يز وا  هب  وت  هک  یـسک  اب  نک  تقافر  تبحاصم و  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دومن یناوت  وا  زا  تالامک  ملع و  بسک  وت  ینعی  دبای ، تنیز  وت  هب  وا  هک 

لاح و دیناد  یم  امش  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  تسا  لوقنم  باهـش  زا  رگید  ثیدح  رد 
یم هعـسوت  ناشیا  رب  هکم و  هار  رد  موش  یم  قیفر  ناشیا  زا  یتعامج  اـب  سپ  منک ، یم  دوخ  ناردارب  اـب  هک  یناـسحا  ارم و  يرگناوت 

ناشیا هب  دنیاشگب  مه  ناشیا  ییاشگب و  ندرک  جرخ  هب  تسد  وت  رگا  نکم ، نینچ  باهـش ! يا  دومرف : .منک  یم  جرخ  رایـسب  منک و 
لثم هک  نکب  یتعامج  اب  تقافر  سپ  تسا ، ناشیا  تلذم  ثعاب  دننکن  ناشیا  ینکب و  وت  رگا  و  دنوش ، یم  ناشیرپ  دسر و  یم  ررض 

.ییاناوت يرگناوت و  رد  دنشاب  وت 
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و نکب ، تقافر  تبحاصم و  دوخ  دننام  لثم و  اب  ینک ، تبحاصم  رگا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  رگید  تیاور  رد 
.تسا نمؤم  يراوخ  بجوم  نیا  هک  دشِک  ار  وت  جرخ  هک  وشم  قیفر  یسک  اب 

.دننک فقوت  وا  يارب  زور  هس  دوش ، رامیب  نوچ  هک  تسا  نآ  ناقیفر  رب  رفاسم  قح  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ناشیا نایم  رد  دنوش و  یم  قیفر  رگیدکی  اب  هک  یتعامج  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
یکاب دنشاب ، یـضار  رطاخ  بیط  هب  اه  نآ  رگا  دومرف : دیـشک ؟ دناوت  یم  ار  اه  نآ  جرخ  راد  لام  نآ  ایآ  تسه ، ناشیرپ  راد و  لام 

.تسین

اه نآ  زا  راد و  لام  یتعامج  اب  دوش  یم  قیفر  یصخش  هک  دندیسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
مراد یمن  تسود  نم  دومرف : .ندرک  دـناوت  یمن  جرخ  اه  نآ  لثم  وا  دـنروآ و  یم  نوریب  ار  دوخ  جرخ  اه  نآ  تسا و  رتمک  شلاـم 

.دشاب وا  لثم  هک  دوش  قیفر  یسک  اب  دنک ، لیلذ  ار  دوخ  هک 

اب و  دنکن ، تقافر  وکین  شناقیفر  اب  و  دـنکن ، تبحاصم  وکین  شنابحاصم  اب  هک  یـسک  تسین  ام  زا  تسا : لوقنم  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دنکن تیاعر  ار  کمن  قح  دروخ و  کمن  هک  یسک 

رفس بادآ  ریاس  : متفه لصف 

اب ینک  رفس  نوچ  دومرف : تحیصن  ار  دوخ  رسپ  نامقل  ترضح  هک : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
دوخ هشوت  رد  و  نکب ، رایـسب  مسبت  ناشیا  يور  رد  و  ناشیا ، ياهراک  دوخ و  ياهراک  رد  نکب  رایـسب  ناـشیا  اـب  تروشم  یهورگ ،

هـس هب  و  نکب ، ناشیا  يرای  دـنبلط  ددـم  وت  زا  رگا  و  نک ، لوبق  دـنبلطب  تفایـض  هب  ار  وت  نوچ  .ناشیا و  نایم  رد  شاب  مرک  بحاص 
لام و اپ و  راهچ  زا  يراددوخ  اب  هچره  رد  يدرمناوج  تواخس و  و  زامن ، يرایسب  و  یـشوماخ ، يرایـسب  هب  نک : هبلغ  ناشیا  رب  زیچ 

.هشوت
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يأر هک  نک  یعـس  یناوت  ات  دننک  تروشم  وت  اب  نوچ  و  ریذپب ، دننک  هاوگ  ار  وت  دنهاوخ  یقح  رما  رب  ای  دـنبلطب  وت  زا  یهاوگ  رگا  و 
رد وگم  ناشیا  باوج  و  ینک ، رکف  ینک و  لّمأت  ات  وگم  ناشیا  اب  ار  دوخ  يأر  نکم و  مزع  دوز  و  ینک ، رایتخا  ناـشیا  يارب  زا  وکین 

دوخ و رکف  لاوحا  نیا  يانثا  رد  ینک و  زامن  يروخب و  يزیچ  یباوخب و  ینیـشنب و  يزیخرب و  رکف  نآ  رد  هک  نآ  ات  ناشیا  تروشم 
صلاخ دـنک  تروشم  وا  اب  هک  یـسک  يارب  ار  دوخ  یهاوخریخ  هکره  هک  اریز  ییامرف ، راک  هب  ناـشیا  تروشم  رد  ار  دوخ  تمکح 

.دراد یمرب  وا  زا  ار  تناما  دنک و  یم  بلس  ار  وا  لقع  يأر و  یلاعت  قح  دنادرگن 

رگا و  نکب ، ناشیا  اب  دـننک  یم  يراک  ناـقیفر  ینیبب  هاـگره  .ورب و  هداـیپ  ناـشیا  اـب  دـنور  یم  هداـیپ  وت  ناـقیفر  هک  ینیبب  هاـگره  و 
وت هب  يراک  ناقیفر  هاگره  و  دشاب ، رت  گرزب  وت  زا  هک  ار  یـسک  نخـس  ونـشب  و  هدب ، ناشیا  اب  زین  وت  دنهد  یـضرق  ای  دننک  یقدصت 

.تسا تمالم  بجوم  زجع و  تمالع  نتفگ ، هن  هک  وگم  هن  و  یلب ، وگب  دننک ، لاؤس  وت  زا  يزیچ  ای  دنیامرف 

دـینک و تروشم  رگیدـکی  اـب  دـیتسیاب و  دـینک ، کـش  دوصقم  هار  رد  رگا  و  دـییآ ، دورف  دـینامب  ناریح  دـینک و  مگ  ار  هار  نوچ  و 
ار سک  نیا  نابایب ، رد  صخش  کی  هک  دینیبن ، وا  زا  تحلصم  دیسرپم و  وا  زا  هار  ربخ  دینیبب  ار  یـسک  کی  رگا  و  دینیبب ، تحلـصم 

رگم دینک  رذح  زین  صخش  ود  زا  و  دنک ، ناریح  ار  امـش  دهاوخ  هک  ناطیـش ، ای  دشاب  نادزد  سوساج  دیاش  هک  دزادنا  یم  کش  هب 
هچنآ يزیچ ، يوس  هب  دنک  یم  رظن  هک  دوخ  هدید  هب  لقاع  هک  اریز  منیبن ، نم  هک  دینیبب  اه  هنیرق  اه و  تمالع  زا  دنچ  يزیچ  هک  نآ 

.دنیب یمن  بیاغ  هک  دنیب  یم  دنچ  يزیچ  رضاح ، دسانش و  یم  نآ  زا  تسا  قح 

هک تسا  یـضرق  زامن  هک  بایب  تحار  روآ و  اج  هب  ار  زامن  زادنیم و  ریخأت  ار  نآ  يرما  يارب  زا  دیآرد ، زامن  تقو  نوچ  دنزرف ! يا 
باوخ اپراهچ  يور  رب  .یـشاب و  هزین  رـس  رب  دـنچ  ره  نکب  تعامج  اب  ار  زامن  و  يوش ، یم  راـب  کبـس  ینک  یم  ادا  رتشیب  دـنچ  ره 
دـشاب تنکمم  هک  یـشاب  هواجک  نایم  رد  هک  نآ  رگم  تسین ، ناـیاناد  رادرک  زا  نیا  دوش ، یم  نآ  تشپ  مخز  ثعاـب  دوز  هک  نکم 
ادـتبا و  تسا ، وت  روای  اپراهچ  نآ  هک  يآ  دورف  دوخ  ياپراهچ  زا  لزنم ، هب  يوش  کیدزن  نوچ  .لصافم و  یتسـس  يارب  یباوخب  هک 

ار یناکم  نیمز ، ياه  هعقب  زا  دـینک  رایتخا  سپ  دـییآ  دورف  هک  دـیهاوخ  نوچ  و  يروخب ، يزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  نداد  فلع  هب  نک 
رت مرن  شکاخ  رت و  گنرشوخ  هک 
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.ورب رود  رایسب  يورب  تجاح  ياضق  هب  نوچ  نکب و  زامن  تعکر  ود  ینیشنب  هک  نآ  زا  شیپ  ییآ  دورف  نوچ  و  دشاب ، رت  هایگرپ  و 

هک نیمز ، نآ  لها  نیمز و  نآ  رب  نک  مالـس  نک و  عادو  ار  نیمز  نآ  زا  سپ  نکب ، زامن  تعکر  ود  ینک  راب  هک  یهاوخ  نوچ  سپ 
.ینک قدصت  ار  نآ  زا  يردق  هک  نآ  رگم  ار  یماعط  چـیه  روخم  یناوت  رگا  .تسه و  کئالم  زا  دـنچ  یلها  ار  نیمز  زا  يا  هعقب  ره 

اعد هب  داب  وت  رب  .یـشاب و  راک  لوغـشم  ات  ندرک  ادـخ  دای  هیزنت و  هب  داب  وت  رب  یـشاب و  راوس  هک  مادام  نآرق  ندـناوخ  هب  داب  وت  رب  و 
هار بش  رخآ  فصن  رد  يآ و  دورف  بش  لّوا  رد  هکلب  ورم  هار  بش  لّوا  رد  هک  راـهنیز  .یـشاب و  راـکیب  اـهنت و  هک  یتقو  رد  ندرک 

.نکم دنلب  ادص  نتفر  هار  رد  هک  راهنز  .ور و 

رد رکفت  ندرک و  املع  اـب  ینیـشنمه  و  تسا ، نآرق  ندـناوخ  رـضح ، رد  يدرم  تورم و  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
ناقیفر تفلاخم  و  ندرک ، فرص  ار  دوخ  هشوت  سپ  رفس ، تورم  اما  و  ندرک ، تعامج  ياهزامن  رب  تظفاحم  و  ندرک ، مولع  هقف و 

.تسا ندرک  دای  رایسب  نتسشن ، نداتسیا و  ندمآ و  دورف  یتسپ و  يدنلب و  ره  رد  ار  ادخ  و  ندرکن ،

تسا و هشوت  ندینادرگ  هزیکاپ  نتشادرب و  رایسب  هشوت  رفس ، تورم  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد 
یناشوپب و يا  هدـش  علطم  نآ  رب  هک  ار  ناشیا  ياهزار  ناقیفر ، زا  تقراـفم  زا  دـعب  هک  نآ  دنتـسه و  قیفر  هک  یعمج  هب  ندرک  اـطع 

.درواین مشخ  هب  ار  ادخ  هک  يزیچ  رد  ینکب  رایسب  یعبط  شوخ  حازم و 

هللا یلص  لوسر  ترـضح  زا  .تسا و  هدید  رفـس  رد  هک  ار  دنچ  يزیچ  یمدآ  دنک  لقن  هک  تسین  تورم  زا  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
.دشابن یلطاب  یمارح و  نآ  رد  هک  يرعش  ندناوخ  تسا و  ندناوخ  يدُح  رفاسم  هشوت  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع 

رد هک  دـییایم ، دورف  اج  نیا  ای  دـییآ  دورف  اج  نیا  وگم  يوش ، قیفر  یتعامج  اب  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.يراذگاو ناشیا  هب  وت  رگا  دنکب  ار  راک  نیا  هک  تسه  یسک  ناشیا  نایم 

وا زا  یلاعت  قح  ار ، يرفاسم  نمؤم  دنک  تناعا  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیداحا  رد 
رد درادرب ، وا  زا  ترخآ  رد  تدش  مغ و  داتفه  و  هودنا ، مغ و  زا  دهد  ناما  ار  وا  درادرب و  ار  ایند  ياه  تدش  زا  تدـش  هس  داتفه و 

.دشاب هتفرگ  مدرم  ياه  سفن  تمایق ، لاوحا  تّدش  زا  هک  یتقو 
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نتسشن نتفر و  هار  بادآ  : متشه لصف 

هب دییوج  تناعتسا  دیوش ، هدنام  نتفر  هدایپ  زا  نوچ  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دنک یم  فرطرب  ار  یگدناماو  هک  نتفر  هار  دنت 

.دوش ناسآ  امش  رب  نتفر  هدایپ  هک  نآ  ات  دیدنبب ، مکش  يور  رب  دیدنبب و  مکحم  ار  رمک  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

بـش رد  نیمز  هک  بش ، رد  نتفر  هار  هب  داب  امـش  رب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هربتعم  ثیدـح  رد 
 . تسا ریسم  ندش  یط  رتدوز  دارم   ] .دوش یم  هدیچیپ 

رفـس مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  دومرف : .دوش و  یم  هدیچیپ  بش  رخآ  رد  نیمز  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دندرک یم  تکرح  بش  رخآ  رد  دندرک  یم 

اه هناخدور  مکش  رد  دییایم و  دورف  هار  رس  رب  دییآ ، دورف  بش  رد  نوچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا 
.تسا نارام  ناگدنرد و  لحم  هک  دییایم ، دورف 

ررض امش  هب  دیایب و  یبالیس  ادابم  هک  دییایم  دورف  هناخدور  نایم  رد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دناسرب

یم يرای  دراد و  یم  تسود  ار  ندرک  ارادم  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
دنت دشاب  هتـشادن  هایگ  دشاب و  کشخ  نیمز  رگا  سپ  دییآ ، دورف  اه  لزنم  رد  دیـشاب  راوس  رغال  تاناویح  رب  نوچ  سپ  نآ ، رب  دنک 

.دییآ دورف  لزنم  هب  لزنم  دشاب  هایگ  رپ  رگا  و  دیورب ،

یلـص لوسر  ترـضح  زا  .دیورب و  ارادم  ّینأت و  هب  دیور  فلع  بآ و  رپ  نیمز  رد  رگا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دینک لیم  تسار  بناج  هب  دینک  هابتشا  ار  هار  نوچ  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

ناردارب زا  هک  یتسرد  هب  ینثغا ،» حـلاص  اـی  : » دـنک داـیرف  .دـنک  مگ  هار  رفـس  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
، دونـش یم  ار  امـش  يادـص  نوچ  ددرگ و  یم  اهرهـش  رد  ادـخ  يارب  زا  دراد و  مان  حـلاص  هک  تسه  یـصخش  نایّنج  زا  امـش  نمؤم 

.دنک یم  ییامنهار  دیوگ و  یم  باوج 
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یلا انودـشرا  حـلاص  ای  حـلاص  ای  : » نک دایرف  ینک  مگ  ار  هار  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
هب درک  دایرف  دش و  رود  ام  زا  هک  میتفگ  ار  یـصخش  میدرک ، مگ  هار  يرفـس  رد  ام  تفگ : ثیدـح  رد  يوار  هَّللا .» مکمحر  قیرطلا 
هک یتفاسم  كدنا  .تسا  تسار  بناج  زا  هار  تفگ : مدینـش ، يا  هتـسهآ  يادص  تفگ : تشگرب و  سپ  دـش ، روکذـم  هک  وحن  نیا 

کی رد  اـم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  تاـقث  زا  هک  دـیزی  نبرمع  زا  .میتفاـی و  ار  هار  میتـفر ،
هک یبآ  دـش ، موس  زور  نوچ  سپ  .میتفاین  میدـیبلط ، ار  هار  میدـنام و  زور  هس  سپ  میدرک ، مگ  ار  هار  همّظعم  هکم  رفـس  رد  یلاـس 
ام ناقیفر  زا  یـصخش  لاح  نآ  رد  میدرک ، طونح  نفک و  ناونع  هب  میدیـشوپ  ار  مارحا  ياه  هماـج  سپ  دـش ، ماـمت  میدوب  هتـشادرب 

: تفگ .دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  یتسیک ؟ مدیسرپ : .تفگ  باوج  رود  زا  یسک  سپ  نیسحلاابا .» ای  حلاص  ای  : » درک دایرف  تساخرب و 
هدنامن اه  نآ  زا  نم  زا  ریغ  هب  یـسک  دـندروآ و  نامیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  هک  نج  زا  مهورگ  نآ  زا  نم 

.میدیسر هار  هب  ات  میتفر  وا  يادص  یپ  زا  اج  همه  ام  .مناسرب  هار  هب  ار  هدشمگ  هک  تسا  نیا  نم  راک  تسا و 

دناوخ دیاب  لزانم  هار و  رد  هک  ییاهاعد  : مهن لصف 

اهرفـس رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  تسا : لوـقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 
.دنتفگ یم  ربکا » هَّللا  ، » دنتفر یم  الاب  رس  نوچ  دنتفگ و  یم  هَّللا » ناحبس  ، » دنتفر یم  بیشارس 

«. ًارْکِذ یمالَکَو  ًارُّکَفَت ، یتْمَصَو  ًارَبِع ، يریسَم  ْلَعْجا  َّمُهَّللَا  : » وگب یشاب  رفس  رد  نوچ  دومرف : رگید  حیحص  ثیدح  رد 

ُهَّللا اَِّلا  َهِلا  ال  : » دیوگب سپ  دورب  نییاپ  هناخدور  هب  هکره  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.تانسح زا  وا  يارب  ار  هناخدور  نآ  دنک  رپ  یلاعت  قح  ُرَبْکَا ،» ُهَّللاَو 

ياهتنم ات  تسا  وا  يور  شیپ  رد  هچنآ  اه ، يدنلب  زا  يدنلب  رد  دـیوگ  یم  ُرَبْکَا » ُهَّللاَو  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ال   » هکره دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.دنیوگب ُرَبْکَا » ُهَّللاَو  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ال   » همه نیمز 
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میهاوخ یم  ام  دنتفگ : ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  دندمآ  سک  ود  تسا : لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
دعب دـینکب ، نتفخ  زامن  دـییآ و  دورف  یلزنم  رد  نوچ  دومرف : .میناوخب  هار  رد  هک  هد  میلعت  ام  هب  يزرح  میورب ، ماش  هب  تراجت  يارب 
دینک نینچ  نوچ  دیناوخب ، یسرکلاهیآ  سپ  دیناوخب ، مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  حیبست  دیراذگب و  باوختخر  هب  ار  ولهپ  زامن  زا 

دندرک نتفخ  زامن  دندمآ و  دورف  نوچ  .دنتفر  ناشیا  بقع  زا  نادزد  زا  یعمج  دندش  هناور  ناشیا  نوچ  .دینام  یم  ظوفحم  حبص  ات 
ربخ ار  ناشیا  هک  دنداتسرف  ار  دوخ  مالغ  نادزد  سپ  دندناوخ ، ار  یسرکلاهیآ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  حیبست  دندیباوخ و  و 
امـش هک  دندیـسرپ  دندمآ و  ناشیا  داد ، ربخ  نادزد  هب  نوچ  .تفاین  يرثا  ناشیا  زا  دید و  راوید  ود  دمآ  ناشیا  دزن  هب  نوچ  دریگب و 
رگید يزیچ  راوـید  ود  زا  ریغ  هب  امـش و  صّحفت  هب  میدـمآ  اـم  دـنتفگ : .عـضوم  نیمه  رد  دـنتفگ : دـیدرب ؟ رـس  هب  اـجک  رد  بشید 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  میلعت  هب  ندیباوخ  تقو  رد  ام  دنتفگ : ناشیا  .دینک  لقن  ام  هب  ار  دوخ  هصق  امـش  میدیدن ،

.تفای دهاوخن  تسد  امش  رب  يدزد  هک  دیورب  دنتفگ : نادزد  .میدناوخ  یسرکلاهیآ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  حیبست 

: دناوخب ار  اعد  نیا  دسرت ، ناگدنرد  زا  هک  دیآ  دورف  یلزنم  يرفس و  رد  هکره  تسا : لوقنم  ترضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
ْنِم َِکبُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  ٌریدَق ، ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  وُهَو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  »

.دنک راب  لزنم  نآ  زا  ات  ناگدنرد  ّرش  زا  ددرگ  نمیا  دناوخب  اعد  نیا  نوچ  ٍُعبَس ،» ِّلُک  ِّرَش 

نیا دشاب ، هتشاد  یفوخ  هک  یعضوم  هب  دوش  لخاد  دهاوخ  هک  یسک  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
سپ هیآ 80 .] ءارـسا /  « ] ًاریـصَن ًاناْطلُـس  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْلَعْجاَو  ٍقْدِص  َجَرُْخم  ینْجِرْخَاَو  ٍقْدِص  َلَخْدُم  یْنلِخْدَا  ِّبَر  : » دـناوخب ار  هیآ 

.دناوخب یسرکلاهیآ » ، » دراد میب  وا  زا  هک  ار  يزیچ  نآ  ای  صخش  نآ  دنیب  نوچ 

هب راذگب و  رس  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  یسرت ، ناشیا  ریغ  ای  نایّنج  زا  یشاب و  ینابایب  ای  يرفـس  رد  هاگره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
[. هیآ 83 نارمع /  لآ  « ] َنوُعَجُْرت ِْهَیِلاَو  ًاهْرَکَو  ًاعْوَط  ِضْرَْالاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْسَا  َُهلَو  َنوُْغبَت  ِهَّللا  ِنید  َْریَغَفَا  : » وگب دنلب  زاوآ 

رد نوچ  یلع ! اـی  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تسا : لوـقنم  رگید  تیاور  رد 
يزور ار  وت  لزنم ، نآ  یکین  هک  نآ  ات  هیآ 29 ،] نونمؤم /  « ] َنیلِْزنُْملا ُْریَخ  َْتنَاَو  ًاکَرابُم  ًـالَْزنُم  یْنلِْزنَا  َّمُهَّللَا  : » وگب ییآ ، دورف  یلزنم 

.دوش عفد  وت  زا  نآ  ّرش  دوش و 
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لخاد هدارا  نوچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ربـتعم  ثیدـح  رد 
ینْمِعْطَا َّمُهَّللَا  اهِّرَـش ، ْنِم  َِکبُذوُعَاَو  اهَْریَخ ، َُکلَأْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » وگب دتفا ، نآ  رب  ترظن  نوچ  یـشاب ، هتـشاد  یهد  ای  يرهـش  ندـش 

«. اْنَیِلا اِهلْهَا  یِحلاص  ْبِّبَحَو  اِهلْهَا ، یِلا  اْنبِّبَحَو  اهابَو ، ْنِم  انْذِعَاَو  اهانَج ، ْنِم 

َّبَر َّمُهَّللَا  : » وگب دتفیب  نآ  رب  ترظن  يوش ، فرـشم  يرهـش  رب  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد 
َیِّلَُـصت ْنَا  َُکلَأْسَا  ْتَّلَـضَا ، امَو  ِنیطایَّشلا  َّبَرَو  ْتَرَذامَو ، ِحایِّرلا  َّبَرَو  ْتَّلَقَا ، امَو  ِْعبَّسلا  َنیِـضَرَْالا  َّبَرَو  ْتَّلَظَا ، اـمَو  ِْعبَّسلا  ِتاومَّسلا 

«. اهیف ام  ِّرَشَو  اهِّرَش  ْنِم  َِکبُذوُعَاَو  اهیف  امَو  ِهَیْرَْقلا  ِهِذه  ِْریَخ  ْنِم  َُکلَأْسَاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع 

مر ار  نارتش  دنیآ و  یم  رد  هب  اه  هواجک  اه و  لمحم  نایم  رد  نیطایش  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد 
.دیناوخب یسرکلاهیآ »  » ناشیا عفد  يارب  زا  سپ  دنهد ، یم 

ُفاخَت ال  : » دسیونب شبسا  لای  رب  دسرت ، ناگدنرد  ای  نادزد  زا  دشاب و  يرفس  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
.دوش فرطرب  وا  زا  یهلا  نذا  هب  اه  نآ  ررض  ات  هیآ 77 ،.] هط /   ] یشْخَت الَو  ًاکَرَد 

هیآ نیا  مدوب ، ناشیا  نایم  رد  نم  دندز و  ار  هلفاق  دندمآ و  نابرع  زا  یعمج  نابایب ، نایم  رد  متفر و  جح  رفس  هب  نم  هک  تفگ  يوار 
ریما تسا و  هداتسرف  تلاسر  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  سپ  متـشون ، بسا  لای  رب  ار 

نم هب  يررـض  ناشیا  زا  دینادرگ و  روک  نم  زا  ار  ناشیا  یلاعت  قح  هک  تسا  هدـینادرگ  فّرـشم  تماما  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
.دیسرن

یم اعد  نیا  دش ، یم  بش  دـنتفر و  یم  رفـس  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک  تسا  يورم  رگید  تیاور  رد 
ُذوُعَاَو ِْکیَلَع ، ُّبُدَی  ام  ِءوُسَو  ِکیف  َِقلُخ  ام  ِءوُس  ْنِمَو  ِکیف  ام  ِّرَـش  ْنِمَو  ِكِّرَـش  ْنِم  ِِکبُذوُعَاَو  ُهَّللا  ِکُّبَرَو  ّیبَر  ُضْرَا  ای  : » دندناوخ

َّبَرَو َْنلَلْظَا  امَو  ِْعبَّسلا  ِتاومَّسلا  َّبَر  َّمُهَّللَا  ََدلَو ، امَو  ٍِدلاو  ْنِمَو  ِدَلَْبلا  ِنِکاس  ِّرَـش  ْنِمَو  ِبَْرقَْعلاَو  ِهَّیَْحلا  ِّرَـش  ْنِمَو  ٍدَوْسَاَو  ٍدَـسَا  ْنِم  ِهَّللِاب 
َُکلَأْسَاَو ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َُکلَأْسَا  َْنلَلْـضَا ، امَو  َنیِطایَّشلا  َّبَرَو  َْنیَرَذ  ام  ِحایّرلا و  َّبَرَو  َْنلَْلقَا  امَو  ِْعبَّسلا  َنیِـضَرَْالا 

ُذوُعَاَو اهیف ، ام  َْریَخَو  اِهلْهَاَو  ِهَیْرَْقلا  ِهِذه  ْریَخَو  ِِهلْهَاَو  ِدَلَْبلا  اَذه  َْریَخَو  ِهَنَّسلا  ِهِذه  َْریَخَو  ِرْهَّشلا  اَذه  َْریَخَو  ِموَْیلا  اَذه  َْریَخَو  ِهَْلیّللا  ِهِذه  َْریَخ 
«. ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ّیبَر  َّنِا  اِهتَیِصاِنب ، ٌذِخآ  ّیبَر  ٍهَّباد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِمَو  اهیف  ام  ِّرَشَو  اهِّرَش  ْنِم  ِهَّللِاب 
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ُرَبْکَا ُهَّللَا  ُرَبْکَا  ُهَّللَا  ُرَبْکَا  ُهَّللَا  :» دیوگب دور ، الاب  یلپ  ای  يدنلب  ای  یلترب  یـسک  هاگره  هک  تسا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  سواط  نب  دـیس 
«. ٍفَرَش ِّلُک  یلَع  ُفَرَّشلا  ََکل  َنیَملاْعلا  ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلاَو  ُرَبْکا  ُهَّللاَو  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ال 

یِلا اِهب  ِقباّسلاَو  ِهِْقلَخ  یـصاوَِنب  ًاذِخآ  ای  : » دناوخب اعد  نیا  دـسرت ، نادزد  نانمـشد و  زا  هار ، رد  هاگ  ره  تسا : لوقنم  رفـس  هیعدا  رد 
ْمُهَْنَیبَو یْنَیب  َْتلُح  ْنِاَف  ُتْضَّرَعَت ، ینَداک  ْنَم  یلَع  َِکتَّوُِقلَو  ٌدـیکَم  یِّنِا  ًاِبلاغ ، اَهل  ِِهئاضَق  َلِعاجَو  اهِقلاخَو  ُهمْکُح  اهیف  ذـِْفنُْملاَو  ِِهتَرْدـُق 
َكاوِس ّیَلَع  اِهب  َتْمَْعنَا  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  ًارِّیَغُم  ًادَـحَا  ْلَعْجَت  َنیمِْعنُملا ال  َْریَخ  ای  َِکتَمِْعن ، ْنِم  یب  اـم  اوُرَّیَغ  ْمِْهَیِلا  ینَتْمَلْـسَا  ْنِاَو  وُجْرَا ، اـم 

«. َنیَِملاْعلا َّبَر  ُهَّللا  ای  ُءاعُّدلا  َبیُجتْسا  ِِهب  ام  ِّقَِحب  ْمِهِّرَش ، َْنَیبَو  یْنَیب  ْلُحَف  یب ، َلََزن  يِذَّلا  يَرَت  ْدَقَو  ّیبَر  َْتنَا  اهْرِّیَُغت  الَو 

، َِکناْطلُـس یف  َماـُضا  ْنأ  َکـِبُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دـناوخب اـعد  نیا  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  نانمـشد ، عفد  يارب  زا 
َّمُهَّللَا َِکتَمالَس ، یف  َعیُِـضا  ْنَا  َِکبُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  َكانِغ ، یف  َرِقَْتفَا  ْنَا  َِکبُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  َكادُه ، یف  َّلِضَا  ْنَا  َِکبُذوُعَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا 

«. ََکل ُْرمَْالاَو  َبَلُْغا  ْنَا  َِکبُذوُعَا  یِّنِا 

.دییوگب زامن  ناذا  هار ، رد  دنروخ  رب  امش  رب  نالوغ  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ُْریَخ َْتنَاَو  ًاـکَرابُم  ًـالَْزنُم  ِیْنلِْزنَا  َّمُهّللا  : » دـیوگب دـیآ ، دورف  لزنم  رد  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  همحرلا " هیلع   " سواـط نب  دـیس 
ياـه هروـس  زا  دـناوخب  دـهاوخ  هک  يا  هروـس  ره  دـمح و  هروـس  هـب  دراذـگب  زاـمن  تـعکر  ود  سپ  هیآ 29 ]  / نوـنمؤم « ] َنـیلِْزنُملا

، اِهلْهَا یِلا  اْنبِّبَحَو  اهابَو ، ْنِم  انْذِعَاَو  اهانَج ، ْنِم  انْمِعْطَا  َّمُهّللا  اهِّرَـش ، ْنِم  انْذِعَاَو  ِهَعُْقبلا ، ِهِذه  َْریَخ  اْنقُزْرا  َّمُهّللا  : » دیوگب سپ  کچوک ،
َرَیمَا ًاِّیلَع  َّنَاَو  ُُهلوُسَرَو ، ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَاَو  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  َاـِّلا  َهِلا  ـال  ْنَا  ُدَهْـشَا  : » دـیوگب سپ  اـْنَیِلا » اـِهلْهَا  یِحلاـص  ْبِّبَحَو 

ْلَعْجا َّمُهَّللَا  اهِّرَـش ، ْنِم  َِکبُذوُعَاَو  ِهَعُْقْبلا ، ِهِذه  َْریَخ  َُکلأْسَا  یِّنِا  َّمُهّللا  مِِهئادْعَا  ْنِم  ُءَّرَبَتَاَو  ْمُهّالوَتَا  ًهَِّمئَا  ْمِهِدـْلُو  ْنِم  َهَِّمئَالاَو  َنِینِمْؤُْملا 
«. ًاحاَجن ُهَرِخآَو  ًاحالَف  ُهَطَسْوَاَو  ًاحالَص  اذه  اِنلوُخُد  َلَّوَا 

ْنَم َئِراذ  ای  : » تسا رفـس  ياهاعد  هلمج  زا  هک  ناوخب  ار  اعد  نیا  یـسرت ، نیمز  ناروناج  زا  دوخ  لزنم  رد  هاـگره  هک  تسا  هتفگ  و 
رُّضلا َنِم  ْیَـش ٍء  ّلُک  یلَع  َِکتَرْدـُِقب  ُذوُعَا  یِّنِا  َکَنوُد ، ْنَم  ِّلُک  یلَع  ُناطلُّسلا  ََکل  َْتأَرَذ ، اّمِم  ُنوُکَی  اِمب  َکِْملِِعل  اهِّلُک  ِضرَاـْلا  ِیف 

اهِّرَش نِم  یِنفاعَو  َّیَلَع ، ِلَُست  اهْطّ اهْزُجْحاَو و ال  یّنَع ، اهْأَرِْدا  اهیرْطِِفب  اهَِقلاخ  ای  ّباوَّدلا  ِِرئاس  ْنِم  ٍضِراع  ْوَا  ٍهَماهْوَا  ٍُعبَس  ْنِم  ِینََدب  ِیف 
«. ُمیحَر ای  ِیفِواخَم  ِیف  ِیفاولا  َكِْرتِِسب  ِیْنبُجْحاَو  َکِظْفِِحب  ِینْظَفْحا  ِمیِظَعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اهِسَأبَو ،
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یهلا تیامح  ظفح و  بلطب  ادخ  زا  راذگب و  زامن  تعکر  ود  ینک ، راب  یهاوخ  نوچ  هک  تسا  هدرک  رکذ  هللا  همحر  یـسربط  خـیش 
ِهَّللا ِهَِکئـالَم  یلَع  ُمالـّـسلَا  : » وـگب سپ  تـسه ، هکئـالم  زا  یلها  ار  عـضوم  ره  هـک  نـک  عادو  ار  عـضوم  نآ  لـها  عـضوم و  نآ  ار و 

«. ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُهَمْحَرَو  َنیِحلاّصلا  ِهَّللا  ِدابِع  یلَعَو  اْنیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِظفاحلا ،

اه لپ  زا  نتشذگ  ایرد و  رفس  بادآ  : مهد لصف 

.تراجت يارب  ندش  راوس  ایرد  هب  تسا  هورکم  تسا : لوقنم  مالسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 

.تراجت يارب  زا  دوش  راوس  ایرد  یتشک و  هب  هک  یسک  تسا ، هدرکن  يزور  بلط  وکین  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

رد ار  دوخ  نید  تراجت ، يارب  دوش  یم  راوس  یتشک  هب  هک  یـسک  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  حیحـص  ثیدح  رد 
.تسا هدروآرد  فلت  ضرعم 

مطالت و تقو  رد  ایرد  ندش  راوس  زا  دومرف  یهن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : تسا  هدـش  دراو  هربتعم  رابخا  رد 
.نآ ناجیه 

ٌروُفََغل ّیبَر  َّنِا  اهیسُْرمَو  اهیرْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب يوش ، راوس  یتشک  هب  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  نسح  ثیدح  رد 
يُّرق : » وگب نک و  هراـشا  جوم  يوس  هب  تسار  تسد  هب  هیکت و  پچ  بناـج  رب  دـیآ ، جوم  هب  اـیرد  نوچ  و  هیآ 41 .] دوه /  « ] ٌمیحَر
تقو رد  هک  تسا  هدـش  دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  ِمیظَْعلا .» ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  اـِّلا  َهَُّوق  ـالَو  َلْوَح  ـالَو  ِهَّللا ، ِهَنیکَِـسب  ینُکْـساَو  ِهَّللا ، ِرارَِقب 
يوار ِهَّللِاب .» ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ِهَّللا ، ِنْذِِاب  ْأَدـْهاَو  ِهَّللا ، ِراـقَِوب  ِّرَقَو  ِهَّللا ، ِهَنیکَِـسب  ْنُکُْـسا  ِهَّللا ، ِمِْسب ، : » وگب اـیرد  مطـالت  بارطـضا و 

تعاـس رد  سپ  مدـناوخ ، دـندوب  هدومرف  ترـضح  هچنآ  اـیرد  جاوما  مطـالت  تقو  رد  مدـش و  راوس  یتـشک  هب  رّرکم  نم  هک  تفگ 
.تسا هدوبن  زگره  ایوگ  هچنانچ  دش ، نکاس 

ِمِْسب ٌمیحَر ، ٌروُفََغل  ّیبَر  َّنِا  اهیسُْرمَو  اهیرْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دیوگب دسرت ، ندش  قرغ  زا  هکره  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
اّمَع یلاعَتَو  ُهَناْحبُـس  ِِهنیمَِیب ، ٌتاـّیِوْطَم  ُتاومَّسلاَو  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  ُُهتَْـضبَق  ًاـعیمَج  ُضْرَاـْلاَو  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  اـمَو  ِّقَْحلا ، ِکـِلَْملا  ِهَّللا 

 . میرک نآرق  زا  فلتخم  تایآ  « ] َنوُکِرُْشی
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یَّلَوَـتَی وُـهَو  ِّقَْحلاـِب  َباـتِْکلا  َلََّزن  يِذَّلا  ُهَّللَا  : » دـیوگب دـسرت ، ندـش  قرغ  زا  نوـچ  تسا : لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد 
.هیآ رخآ  ات  هیآ 67 .] رمز /  « ] ِهِرْدَق َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  امَو  َنیِحلاّصلا ،

لآ دّمحم و  رب  تاولص  هبترم  دص  دیوگب و  ربکا » هَّللا   » هبترم دص  دوش ، راوس  یتشک  هب  دهاوخ  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
، ِهَّللِابَو ِهَّللا  ِمِْسب  وگب : سپ  ٍدَّمَُحم  َلآ  َمَلَظ  ْنَم  ْنَْعلا  َّمُهّللا  : » وحن نیا  هب  دنک  تنعل  دّمحم  لآ  ناملاظ  رب  هبترم  دص  و  دتسرفب ، دّمحم 
، اـنْهَّجَوَت َکـَْیِلاَو  انْرَـشَْتنِا  َکـِب  َّمُهّللا  اـنَروُُجا ، ْمِّظَعَو  انَریِـسَم  ْنِسْحَا  َّمُهّللا  ٍهِلا ، ْنِم  َنِیقِداّـصلا  یَلَعَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهولَّصلاَو 

َِکبَو ُلَِحن  َِکب  َّمُهّللا  ُّبُِحنال ، ام  اِنب  ْلِحَتال  انُرِـصانَو ، اُنئاجَرَو  اُنتَِقث  َْتنَا  َّمُهّللا  اـْنلَّکَوَت ، َکـْیَلَعَو  انْمَـصَتِْعا ، َکـِْلبَِحبَو  اـّنَمآ ، َکـِبَو 
ِمِْـسب اهِیف  اُوبَکْرا  َلاقَو  ِرْهَّظلا ، یَلَعَو  ِءاْملا  ِیف  ُلِماْحلا  َْتنَاَو  ِلاْملاَو ، ِلْهَْالا  ِیف  ُهَفِیلَْخلا  َْتنَا  انَتِیَفاع ، ْمِظْعَاَو  اـنَلِیبَس ، ّلَـخ  َّمُهّللا  َریُِـسن ،

، ِِهنیِمَِیب ٌتایِّوْطَم  ُتاومَّسلاَو  ِهَمیِْقلا  َمْوَی  ُُهتَْـضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَْالاَو  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  ورَدَـق  امَو  ٌمیِحَر  ٌروُفََغل  یِّبَر  َّنِا  اهیـسُْرمَو  اـهیرْجَم  ِهَّللا 
ٍِرئاز ِّلُِکل  َْتلَعَج  دَقَو  ٍدوُصْقَم  َمَرْکَاَو  ٍروُزَم ، َمَرْکَا  يدِّیَـس  َْتنَاَف  لاجَّرلا ، ِْهَیِلا  َدَـفَو  ْنَم  ُْریَخ  َْتنَا  َّمُهَّللَا  َنوُکِرُْـشی ، اّمَع  یلاعَتَو  ُهَناْحبُس 
ٍّنَم ِْریَِغب  ِیلْهَا  ْنِم  يِریِسَم  ْمَحْراَو  ییْعَس ، ْرُکْشاَو  ِراّنلا ، َنِم  ِیتَبَقَر  َكاکَف  َياِّیا  َکَتَفُْحت  َلَعْجَت  ْنَا  َُکلَأْسَاَف  ًهَفُْحت ، ٍِدفاو  ِّلُِکلَو  ًهَمارک 
اَذـه ِینَتْغََلب  یّتَح  يِراهَنَو  ِیلَیل  ِیف  ِینَتْظفَحَو  ُهَلْـضَف  ِینَْتفَرَعَو  َکِِّیلَو  ِهَرایِز  یِلا  ًالِیبَس  ِیل  َْتلَعَج  ْنا  َّیَلَع  ُهَّنِْملا  ََکل  َْلب  َکـْیَلَع ، یِّنِم 

نب دیـس  َنیِمِحاّرلا » َمَحْرَا  ای  ِیبُونُِذل  ًهَراّفَک  اذه  يِریِـسَم  ْلَعْجاَو  ِیلَمَا ، ْبِّیَُخت  الَف  َُکتلمَاَو  ِیئاجَر ، ْعَطْقَت  الَف  َُکتْوَجَر  ْدَقَو  َناکَْملا ،
وا دوصقم  بسانم  هک  يوحن  هب  دـهدب  رییغت  ار  تراـبع  دـشاب  تراـیز  ریغ  نتـسشن ، یتشک  زا  شبلطم  رگا  هک : تسا  هتفگ  سواـط 

.دشاب

« هَّللا مسب  ، » دیـسرب اجنآ  هب  نوچ  تسه  یناطیـش  یلپ ، ره  يدنلب  رب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دوش رود  امش  زا  ات  دییوگب 

«. َمیجَّرلا َناْطیَّشلا  یِّنَع  ْرَحِْذا  َّمُهَّللَا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب يراذگ ، لپ  رب  ار  دوخ  مدق  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

وا نتشگرب  بادآ  رفاسم و  لابقتسا  تعیاشم و  بادآ  : مهدزای لصف 

ار ینمؤم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد 
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مُکَنید ْمَُکل  َمَّلَـسَو  ٍهَجاـح ، َّلُـک  ْمَُکل  یـضَقَو  ٍْریَخ ، ِّلُـک  یِلا  ْمُکَهَّجَوَو  يوـْقَّتلا  ُمُکَدَّوَزَو  ُهَّللا ، ُمُـکَمِحَر  : » دوـمرف یم  درک  یم  عادو 
ره يوس  هب  ار  امـش  دنادرگ و  امـش  هشوت  ار  يراکزیهرپ  دنک و  تمحر  ار  امـش  ادخ  ینعی  َنیِِملاس .» یِلا  َنیِملاس  ْمُکَّدَرَو  ْمُکاْینُدَو ،

يوس هب  دنادرگرب  تمالـس  هب  ار  امـش  دراد و  ملاس  ار  امـش  يایند  نید و  دروآرب و  ار  امـش  تاجاح  عیمج  دنادرگ و  هجوتم  يریخ 
.دنشاب تمالس  هب  ناشیا  هک  یعمج 

عادو ار  يرفاسم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
َبَّرَقَو َهَنوُزَْحلا ، ََکل  َلَّهَـسَو  َهَنوُعَْملا ، ََکل  َلَمْکَاَو  ََهباـحَّصلا ، َکـَل  ُهَّللا  َنَسْحَا  : » دـنتفگ یم  دـنتفرگ و  یم  ار  وا  تسد  دـندرک ، یم 

َکُعِدوَتْـسَا ِهَّللا ، يَْوقَِتب  َْکیَلَع  ٍْریَخ ، ِّلُِکل  َکَهَّجَوَو  َِکلَمَع ، َمیتاوَخَو  َکَتَنامَاَو  َکَنید  ََکل  َظِفَحَو  َّمِهُْملا ، َكاـفَکَو  َدـیعَْبلا ، َکـَل 
«. ِهَّللا ِهَکََرب  یلَع  ْرِس  َهَّللا ،

ام ُْثیَح  ِْریَْخِلل  َکَهَّجَوَو  َکـِلَمَع ، َْمِیتاوَخَو  َکـتَنامَاَو  َکـنید  َهَّللا  ُعِدوَتْـسَا  : » دومرف یم  تقو  نیا  رد  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
«. َبُونُّذلا ََکل  َرَفَغَو  يْوقَّتلا  َكَدَّوَزَو  َتْهَّجَوَت ،

، دننک عادو  ار  ترـضح  نآ  هک  دـنتفر  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  باحـصا  زا  یعمج  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
ِیف َْتیَـضَق  ام  ِّرَـش  ْنِم  ْمُهاِّیاَو  اِنفاعَو  اْینُّدلاَو ، ِهَرِخْآلا  ِیف  ِِتباّثلا  ِلْوَْقلِاب  ْمُهاّیاَو  انَتَّبَثَو  َنُوِبنْذُم ، ُنَْحنَو  اهاْنبَنْذَا  ام  اَنلرِفْغا  َّمُهَّللَا  :» دومرف

«. ًالِجاع ْمُهَّوُدَع  ِزْخَاَو  ْمُهَِّیلَوَو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َرْصَن  ْلِّجَعَو  ِهَلَبْقَتْسُْملا ، ِهِذه  اِنتَّنُس  ِیف  َكِدِالبَو  َكِدابِع 

.دبلطب تفایض  هب  ار  دوخ  نمؤم  ناردارب  ددرگرب  رفس  زا  نوچ  هک  تسا  ّتنس  ار  رفاسم  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 

یگنس هچ  رگا  دروایب  هفحت  دوخ  لها  يارب  دیآ ، رفس  زا  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دشاب

: دمآ یم  هّکم  زا  هک  یـسک  اب  دومرف  یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
«. َکَْبنَذ َرَفَغَو  َکَتَقَفَن  َْکیَلَع  َفَلْخَاَو  َْکنِم  ُهَّللا  َلَّبَق  »

ار دوسالا  رجح  هک  تسا  نانچ  دسرب ، هار  درگ  اب  هک  یتقو  رد  دـنکب  یجاح  ندرگ  رد  تسد  هکره  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.تسا هدیسوب 

تعکر ود  دـنک و  لسغ  ات  دوشن  يراـک  لوغـشم  هک  تسا  نآ  راوازـس  ددرگرب  رفـس  زا  یـسک  نوچ  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
.دیوگب یهلا  رکش  هبترم  دص  دور و  هدجس  هب  دناوخب و  زامن 
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ار شمـشچ  ود  نایم  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـمآ ، هشبح  زا  رایط  رفعج  نوچ  و 
زا یکی  نوچ  و  دندرک ، یم  هحفاصم  دندیسر ، یم  رگیدکی  هب  نوچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  باحـصا  .دیـسوب و 

.دندرک یم  وا  ندرگ  رد  تسد  نارگید  دمآ ، یم  رفس  زا  ناشیا 

ار زامن  نانمؤم  لابقتـسا  تعیاشم و  يارب  زا  و  تسا ، بحتـسم  نانمؤم  لابقتـسا  تعیاـشم و  هک  تسا  هدـش  دراو  ربتعم  ثیداـحا  رد 
يارب صخرت  دـح  زا  ندـش  جراـخ  تفاـسم و  یط  ببـس  هب   ] .دروخ ناوت  یم  ار  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هزور  درک و  ناوت  یم  رـصق 

 . نتفر لابقتسا 

نتخادنا ریت  نتخات و  بسا  بادآ  : مهدزاود لصف 

.يزادنا ریت  رد  لیف و  رتش و  غالا و  رتسا و  بسا و  رد  رگم  تسین  زیاج  يدنبورگ  هقباسم و  هک : تسا  هدش  دراو  ربتعم  ثیداحا  رد 

هرقن هیقوا  دنچ  رب  ار  ورگ  دنتخات و  ورگ  هب  بسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 
.دشاب هرقن  لاقثم  کی  تسیب و  ًانیمخت  هیقوا  ره  هک  دنتسب 

یم رت  تسود  ار  ندرک  يزادنا  ریت  و  دینکب ، يزادنا  ریت  دینکب و  يراوس  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 
ریت و  ندرک ، بسا  میلعت  بیدأت و  رد  زیچ : هس  رد  رگم  تسا  لطاب  دنکب  نمؤم  هک  يزاب  وهل و  ره  دومرف : .ندرک و  يراوس  زا  مراد 
سک هس  یلاعت  قح  دزادنیب ، ادخ  هار  رد  هک  ریت  کی  هب  هک  یتسرد  هب  تسا و  قح  اه  نیا  هک  ندرک ، يزاب  دوخ  نز  اب  و  نتخادـنا ،

ار ریت  نآ  هک  یسک  نآ  تسا و  هدیـشخب  هدننک  داهج  هب  ار  ریت  هک  یـسک  نآ  تسا و  هتخاس  ار  ریت  نآ  هک  یـسک  نآ  دزرمآ  یم  ار 
.تسا هتخادنا  داهج  رد 

رد رگم  دنک  یم  راک  نیا  هک  ار  یـسک  دننک  یم  تنعل  و  يدنبورگ ، ماگنه  رد  دنزیرگ  یم  هکئالم  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد 
تسا و زیاج  لیف  یناود و  غالا  رتسا و  بسا و  ورگ  هک  نادب  .يزاب  هزین  ریـشمش و  ای  يزادنا  ریت  ای  یناود  رتسا  بسا و  لیف و  رتش و 

سک ود  هک  نآ  ای  دنناودب  نآ  يور  رب  ار  یتشک  ود  هک  ندنار  یتشک  رب  ای  دنورب ، رترود  کی  مادک  هک  ینارپ  رتوبک  رب  نتسب  ورگ 
رب ار  يرگید  کی  مادک  هک  نتفرگ  یتشُک  رد  ای  دنورب  رتشیب  کی  مادک  هک  دنودب  دندنبب و  ورگ 
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رت يوق  اه  نیا  ندوب  زیاج  تسا و  فالخ  دـندنبب  ییورگ  هک  نآ  یب  اما  تسین ، زیاج  نارگ ، ياـهزیچ  نتـشادرب  رد  اـی  دـنزب ، نیمز 
: تسا لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد  هچنانچ  دـنک ، یم  ندوب  زیاج  رب  تلـالد  ثیداـحا  زا  یـضعب  هک  نتفرگ  یتشُک  رد  ًاـصوصخ  تسا ،

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دمآ و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  یبش 
رگیدکی اب  دیزیخرب و  هک : دندومرف  دوخ  هدیدرون  ود  نآ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  سپ  دندوب ، ترـضح  نآ  اب 
دنتـشگرب نوچ  دنتفر ، نوریب  يراک  یپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دـندش و  نتفرگ  یتشک  لوغـشم  ناشیا  سپ  دـیریگب ، یتشک 

اهیلع همطاف  ترضح  .زادنا  نیمز  رب  ار و  نیسح  ریگب  نسح ! يا  دیامرف : یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دندینش 
يا دومرف : ترضح  دنکفا ؟ نیمز  رب  ار  رت  کچوک  هک  ییامرف  یم  بیغرت  ار  رت  گرزب  هک  تسا  بجع  هچ  ردپ ! يا  دومرف : مالسلا 

.میوگ یم  نینچ  وا  ربارب  رد  نم  .زادنیب  ار  نسح  نیسح ! يا  هک : دیوگ  یم  لیئربج  کنیا  رتخد !

وت زا  ناگتـشرف  دزات و  یم  وت  اب  ناطیـش  لاح  نآ  رد  هک  نکم  يزاب  ناگوچ  راهنیز ! هک ، تسا  روکذم  مالـسلا  هیلعاضرلا  هقف  رد  و 
، نتـسب ورگ  رد  هک  نادـب  .دور و  یم  منهج  هب  دریمب ، وا  دـیآرد و  رـس  هب  شیاپ  راهچ  لاـح  نآ  رد  یـسک  رگا  و  دـننک ، یم  ترفن 

دننک رارق  یـسک  نآ  يارب  زا  رگا  سپ  .دریگ  یـشیپ  هک  دنک  رارق  یـسک  يارب  دنک ، یم  رارق  هک  ار  یلام  نآ  هک  تسا  طرـش  ًاقلطم 
، تسین زیاج  دـشابن ، کیرـش  لمع  رد  ناـشیا  اـب  هک  دـننک  رارق  یـسک  يارب  زا  رگا  نینچمه  .تسین و  زیاـج  تسا ، هدـنام  سپ  هک 
زا ماما  رگا  و  دنزات ، یم  بسا  ای  دنزادنا  یم  ریت  رگید  سک  ود  دـندنب و  یم  ورگ  رگیدـکی  اب  یـسک  ود  هک  تسا  فراعتم  هچنانچ 

یلام یسک  رگا  نینچمه  .تسا و  زیاج  مهد ، یم  ردق  نیا  دنز  یم  رتشیب  ای  دور  یم  رتشیب  هکره  هک ، دنک  رارق  ناناملسم  لاملا  تیب 
ود هک  تسا  زیاـج  .تسا و  زیاـج  دـنزات ، یم  هک  سک  ود  نیا  زا  دورب  رتشیب  هک  تسا  یـسک  زا  لاـم  نیا  هک  دـیوگب  دروآ و  رد  هب 
رد تسا  طرـش  .دورب و  رتشیب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  لام  ود  ره  نیا  هک  دنیوگب  دـنروآ و  رد  هب  یلام  کی  ره  دـنزات  یم  هک  سک 

: طرش دنچ  ءاملع  نایم  روهشم  قفاوم  ندیناود ، ورگ 

هدرب وا  دریگ  یـشیپ  تفاسم  نیا  رد  هک  کی  ره  بسا  هک  دـنزات  یم  نآ  رد  هک  ار  یتفاسم  ياهتنا  ادـتبا و  دـننک  نییعت  هک  نآ  لّوا :
.تسا

تسا هرقن  تسا ، سنج  هچ  زا  تسا و  دنچ  هک  دشاب  مولعم  نآ  سنج  رادقم و  دندنب ، یم  لام  نآ  رب  ورگ  هک  ار  یلام  هک  نآ  مود :
.نآ ریغ  ای  تسالط  ای 
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هب نآ  نییعت  رگا  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  یـضعب  و  ندید ، هب  دننک  نیعم  دـنوش  یم  راوس  کی  ره  نآ  رب  هک  ار  یناویح  هک  نآ  موس :
.تسا زیاج  دننکب ، فاصوا 

يرغال هار  مک  رایـسب  ناویح  رگا  سپ  دریگ ، یـشیپ  يرگید  رب  هک  تداع  بسح  هب  دشاب  لمتحم  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  نآ  مراهچ :
.تسین زیاج  تفرگ ، دناوت  یمن  یشیپ  نآ  رب  هک  ًاتداع  دشاب  مولعم  هک  يا  هبرف  وردنت  رایسب  ناویح  اب  دنزاتب  ار 

اب ار  بسا  رگا  سپ  ًالثم ، رتسا  ود  ره  اـی  دنـشاب  بسا  ود  ره  هک  دنـشاب  سنج  کـی  زا  دـنزات  یم  هک  یناویح  ود  نآ  هک  نآ  مجنپ :
.تسین تباث  فلؤم   ] ریقح دزن  تسا و  فالخ  طرش  نیا  رد  .تسین و  زیاج  دنزاتب ، لیف  ای  رتش  ای  غالا  ای  رتسا 

نایم روهـشم  قفاوم  تسین  زیاج  دزاتب ، يرگید  زا  رتدوز  یکی  هک  دننک  طرـش  رگا  سپ  دـنزاتب ، هبترم  کی  ار  ود  ره  هک  نآ  مشش :
.ءاملع

.نتسب ورگ  نیا  رب  تسین  زیاج  دنناودب ، دنوش  راوس  هک  نآ  یب  ار  اه  بسا  رگا  و  دنناودب ، دنوش و  راوس  هک  نآ  متفه :

.دنوشن هدنام  نایاپ  راهچ  نآ  تفاسم ، نآ  ياهتنم  هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  دننک  نییعت  یتفاسم  هک  نآ  متشه 

.نانز هن  دنشاب  نادرم  دنزات  یم  مه  اب  هک  اه  نآ  هک  نآ  مهن :

یکی رگا  هک  تسا  نآ  رهظا  تسا و  فـالخ  طرـش  نیا  رد  .دنـشاب و  هداتـسیا  رگیدـکی  ربارب  نتخاـت  تقو  رد  ود  ره  هک  نآ  مـهد :
.تسا زیاج  دشاب  هداتسیا  يرگید  زا  رتشیپ 

و دـنیوگ ، یم  یلجم "  " ار نآ  دور  رتشیپ  همه  زا  هک  نآ  دـنراد  یمان  یکی  ره  برع  نایم  رد  دـنزاتب  رگیدـکی  اب  هک  ار  بسا  ود  و 
و دنیوگ ، یم  یلات "  " ار نآ  زا  دعب  دنیوگ و  یم  یلـصم "  " ار نآ  تسا  هتفرگ  یـشیپ  نارگید  رب  تسا و  هدـنام  سپ  نآ  زا  هک  نآ 
ار نآ  زا  دـعب  و  دـنیوگ ، یم  یطخ "  " ار نآ  زا  دـعب  و  دـنیوگ ، یم  حاـترم "  " ار نآ  زا  دـعب  و  دـنیوگ ، یم  عراـب "  " ار نآ  زا  دـعب 
هک دنیوگ  یم  لکسف "  " ار مهد  و  دنیوگ ، یم  میطل "  " ار نآ  زا  دعب  و  دنیوگ ، یم  لمؤم "  " ار نآ  زا  دعب  و  دنیوگ ، یم  فطاع " "

رخآ هب  راب  کی  همه  بسا  هد  نیا  رگا  سپ  رخآ ، زا  ریغ  هب  دـنهد  رارق  يزیچ  تسا  زیاـج  همه  يارب  زا  .تسا و  هدـنام  سپ  همه  زا 
.تسا زیاج  ریت  هزین و  ریشمش و  رب  ورگ  هک  نادب  .دوب و  دهاوخن  يزیچ  کیچیه  يارب  زا  دنسرب ، نادیم 
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: املع نایم  رد  روهشم  بسح  هب  تسا  طرش  زیچ  دنچ  نتخادنا ، رد  و 

؟ تسا هدرب  دنزب  ریت  دنچ  دننک ، نییعت  هک  نآ  لّوا :

.دنزب ریت  دنچ  نایم  رد  ار  ریت  دنچ  نیا  هک  دننک  نییعت  هک  نآ  مود :

.درک مهاوخ  نایب  نیا  زا  دعب  هک  اه ؟ نآ  زا  یکی  هب  هناشن ، هب  دروخب ، هچ  هب  هک  دننک  نییعت  هک  نآ  موس :

؟ دشاب رود  رادقم  هچ  هناشن  زا  دننک  نییعت  هک  نآ  مراهچ :

.هناخ جامآ  زا  ار  نآ  عوضوم  ار و  هناشن  یگرزب  دننک  نییعت  هک  نآ  مجنپ :

، تسین طرـش  هک  تسا  نآ  يوقا  دنا و  هدرک  فالخ  طرـش  نیا  رد  و  دشاب ، سنج  کی  زا  ود  ره  ریت  ود و  ره  نامک  هک  نآ  مشش :
لطاب دننکن  نییعت  طرـش  رگا  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  هکلب  دـننک ، طرـش  ار  ینیعم  ریت  نامک و  هک  تسین  راک  رد  هک  تسا  یقافتا  اما 

.تسا

ًالثم ار  ریت  جنپ  ریت  تسیب  ضرع  رد  هکره  هک  دـننک  طرـش  هک  تسا  نآ  تردابم  و  هطاحم ، هب  ای  دـشاب  تردابم  هب  ای  هک  نآ  متفه :
ات جنپ  هک  نآ  دز ، ار  ات  راهچ  يرگید  هناشن و  رب  دز  ار  ات  جنپ  ات  هد  زا  یکی ، دـنتخادنا و  ریت  هد  کی  ره  رگا  سپ  تسا ، هدرب  دـنزب 
رد هک  دـننک  طرـش  هک  تسا  نآ  هطاحم  و  دـنا ، هدربن  يرگید  زا  کی  چـیه  دـندز  ریت  جـنپ  کـی  ره  رگا  تسا و  هدرب  تسا  هدز  ار 

رگا سپ  تسا  هدرب  وا  دشاب  هدز  رگید  زا  رتشیب  ًالثم  ریت  جـنپ  یکی  رگا  دـنور  رد  هب  مه  مک  زا  دـنا  هدز  هچنآ  ًالثم  ریت  تسیب  ضرع 
تسا و هدرب  تسا  هدز  ریت  هدزناپ  هک  نآ  دشاب  هدز  ریت  هد  یکی  دـشاب و  هدز  هناشن  رب  ریت  هدزناپ  یکی  دـنزادنیب و  ریت  تسیب  کی  ره 

نییعت ار  تروص  ود  نیا  زا  یکی  لّوا  رد  هک  تسا  نآ  طوحا  و  دـنا ، هدربن  کیچیه  ریت ، هد  يرگید  هدز و  ار  ریت  هدراهچ  یکی  رگا 
.دشاب حیحص  فالخ  یب  ات  دننک 

مود .دروخ  هناشن  رب  دهجب و  نیمز  زا  دَروخ و  نیمز  رب  لّوا  ینعی  ییاج ، لّوا  دشاب : یم  مسق  دـنچ  هب  هناشن  ندز  هک  تسناد  دـیاب  و 
هک قساخ ، مراهچ  .دورن  ورف  نآ  رد  دـنک و  مخز  ار  هناشن  هک  قراخ ، موس  .دوش  لصتم  هناـشن  بناـج  ود  زا  یکی  رب  ینعی  رـضاح ،

ار هناشن  ياهولهپ  هک  مراخ ، مشـش  .دور  رد  هب  رگید  فرط  زا  دروخب و  هناشن  رب  هک  قرام ، مجنپ  .دوش  دنب  دـنک و  خاروس  ار  هناشن 
رب هک  دننک  طرـش  رگا  .تسا و  هدرب  دنزب  هک  وحن  مادک  هب  هک  دننک  طرـش  لّوا  رد  هک  دـیاب  سپ  .دورن  ورف  هناشن  نایم  رد  دردـب و 

.تسا هدربن  دنزب  رت  تسپ  هکره  نینچمه  و  تسا ، هدرب  دهجب  رگید  بناج  زا  هک  دنزب  نانچ  دور و  ورف  هناشن 
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هـصح دربـب  رگا  هک  دوش  یم  کیرـش  ناـشیا  اـب  هک  یـسک  ینعی  دـشاب ، یم  لِّلحم  یناود  ورگ  يزادـناریت و  رد  هک  تسناد  دـیاب  و 
کیرـش دوخ  اب  ار  یـسک  نینچ  يدنبورگ ، يارب  دنروآ  نوریب  لام  ود ، ره  رگا  هک  تسا  نآ  رتهب  .دهدن و  زیچ  دزابب  رگا  و  دریگب ،

دروآرد و ظفل  هب  دش  روکذم  هک  اهطرـش  نیا  اب  ار  دقع  نیا  اه  نآ  زا  یکی  هک  دنیوگب  هغیـص  لّوا  رد  هک  تسا  نآ  طوحا  .دننک و 
ناشیا بلاطم  هکلب  دـشابن ، وهل  ضحم  ناشیا  ضرغ  نتخاـت  بسا  نتخادـنا و  ریت  ماـگنه  رد  هک  تسا  ّتنـس  .دـنک و  لوبق  يرگید 

.دنبایب میظع  باوث  ات  دشاب  هدوب  نافلاخم  رش  زا  نایعیش  تیامح  نامیا و  نید و  تیوقت  ادخ و  هار  رد  شزرو 

هچنآ دنتخات و  بسا  هک : دندومرف  ار  دوخ  باحصا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنداد یم  دوخ  لام  زا  دش ، یم  هتسب  ورگ  نآ  رب 

رتش دیز  نب  هماسا  اب  دنتـشگ ، یمرب  كوبت  گنج  زا  نوچ  دنتـسب و  ورگ  هرقن  لاقثم  هاجنپ  دـص و  رب  تسا : لوقنم  رگید  تیاور  رد 
نید تیوقت  يارب  زا  هکلب  دـندوب ، اّربم  هّزنم و  يزاب  بعل و  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  يوبن  سدـقم  بانج  .دـندیناود و  ورگ  هب 

لام و ناج و  دـنوشن و  یلوتـسم  ناعیـش ، رب  نافلاخم  ناناملـسم و  رب  نارفاک  ات  دوب  هَّللا  لـیبس  یف  داـهج  رب  مدرم  ضیرحت  مالـسا و 
نارفاک و ررض  عفد  هک  تسا  نآ  دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  هک  يداهج  دشاب و  ظوفحم  رارـشا  رـش  زا  مدرم  ضرع 
هک تسا  بجاو  تعامج  نآ  رب  دـنیایب ، نایعیـش  زا  یهورگ  رـس  رب  نارفاک  ای  نافلاخم  زا  یعمج  رگا  دـننکب و  نایعیـش  زا  ناـفلاخم 

ناشیا ددم  هک  تسا  بجاو  نانمؤم  عیمج  رب  دنـشاب ، زجاع  اه  نآ  رگا  و  دندیهـش ، دـنوش  هتـشک  رگا  و  اه ، نآ  عفد  رد  دـننک  داهج 
.دنشوکب نارفاک  نآ  عفد  رد  دننکب و 

.تسا دیهش  دوش  هتشک  دوخ  لام  ای  دوخ  ضرِع  زا  عافد  يارب  هک  یسک  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد 

تسا و ریـشمش  هیاس  ریز  ریـشمش و  رد  تاریخ  مامت  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
.تسا مّنهج  دیلک  لطاب  لها  ریشمش  تسا و  تشهب  دیلک  قح  لها  ریشمش 

هک اه  نآ  دنیوگ ، یم  ناگدننک  داهج  هاگرد  ار  نآ  هک  تسه  يرد  ار  تشهب  تسا : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنیوگ یم  ابحرم  ار  ناشیا  هکئالم  دنا و  هدوشگ  ناشیا  يارب  هک  دننیب  یم  دنور و  یم  رد  نآ  يوس  هب  دنا ، هدرک  داهج  ادخ  هار  رد 

باوث دـسرب ، وا  هب  يرـس  درد  ای  یناراـب  هرطق  کـی  دـنک و  داـهج  ادـخ  هار  رد  وت  تما  زا  هکره  هک  داد  ربخ  ارم  لـیئربج  دومرف : و 
.دوش هتشون  شلمع  همان  رد  تداهش 
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هک رابنا ، رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نامز  رد  دـیدشلا ،" باذـعلا  هنعللا و  هیلع   " هیواـعم رکـشل  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدـح  رد  و 
هب دوش : یم  همجرت  هبطخ  نآ  تارقف  زا  یـضعب  هک  دـندناوخ  يا  هبطخ  ترـضح  نآ  دـندرک ، تراـغ  هفوک  یلاوح  رد  تسا  یلحم 

یتمعن تسا و  هدوشگ  شناتسود  ناصوصخم  يارب  یلاعت  قح  هک  تشهب ، ياهرد  زا  تسا  يرد  ادخ  يارب  ندرک  داهج  هک  یتسرد 
دنک كرت  هکره  سپ  تسا ، یهلا  مکحم  رپس  تسادـخ و  هدـنیامن  ظفح  هرز  داهج  تسا و  هدـینادرگ  هریخذ  ناشیا  يارب  هک  تسا 

رد دنک و  يرود  وا  زا  يدونـشخ  دریگ و  ارف  ار  وا  الب  دناشوپب و  يراوخ  تلذـم و  هماج  وا  رب  یلاعت  قح  نآ ، رب  تردـق  اب  ار  داهج 
.دننکن كولس  تلادع  فاصنا و  اب  وا  اب  ددرگ و  قح  بولغم  دوش و  هتسب  شلد  رب  هشیدنا  هار  دوش و  رادقم  یب  ریقح و  اه  هدید 

، دـینک داهج  ناشیا  اب  هک  متفگ  ناهنپ و  راکـشآ و  زور و  بش و  رد  هورگ ، نیا  داـهج  هب  مدـناوخ  ررکم  ار  امـش  نم  هک  یتسرد  هب 
، دـننک گنج  ناشیا  راید  تکلمم و  نایم  رد  هک  یهورگ  ره  هک  هَّللا  دـیدرکن و  لوبق  دـنیآ ، امـش  گنج  هب  ناـشیا  هک  نآ  زا  شیپ 

امـش رب  اه  تراغ  هک  نآ  ات  دـیدرک ، هلاوح  رگیدـکی  هب  دـیدیزرو و  یتسـس  سپ  اهرظن ، رد  دـنوش  یم  ردـق  یب  لیلذ و  ناشیا  هتبلا 
امش رکشل  ياه  هبرح  هتشک و  ار  ناّسح  هدمآ و  رابنا  هب  شرکشل  هیواعم و  رادرس  کنیا  .دندش  کلام  ار  امش  ياه  نطو  دندروآ و 

وا رز  لاخلخ و  جنر و  تسد  هدمآ و  دهد  یم  هیزج  هک  يرفاک  ای  یناملـسم  نز  هناخ  هب  ناشیا  زا  یـصخش  هک  ما  هدینـش  هتفرگ ، ار 
نآ دنتـشگرب  سپ  .تسا  هتـشادن  نتفگ  نوعجار " هیلا  انا  هَّلل و  انا   " ندرک و زجع  عُّرَـضت و  زج  هب  يا  هراچ  وا  تسا و  هدـنک  یم  ار 

.تسا هدشن  هتخیر  نیمز  رب  ناشیا  زا  ینوخ  هتشادن و  یتحارج  ناشیا  زا  کی  چیه  ناوارف و  لام  اب  نایغاط 

، دوب دهاوخ  هدیدنسپ  نم  دزن  هکلب  دوب ، دهاوخن  تمالم  لحم  فسأت ، نزح و  زا  دریمب  یتبیصم  نینچ  زا  دعب  ناملسم  درم  رگا  سپ 
و دوـخ ، لـطاب  نید  رب  تعاـمج  نآ  تیّعمج  زا  دـنک  یم  عـمج  ار  اـه  مغ  دـناریم و  یم  ار  لد  هک  یبّـجعت  مراد ! بّجعت  یـسب  سپ 

امـش رب  دیا ! هدیدرگ  نانمـشد  ریت  هناشن  هک  امـش ! يارب  زا  ایهم  هودنا  و  امـش ! لاح  هب  ادـب  سپ  .دوخ  قح  نید  زا  امـش  یگدـنکارپ 
مـسق نیا  .دـیور و  یمن  ناشیا  گنج  هب  امـش  دـنیآ و  یم  امـش  گنج  هب  .دـیرب و  یمن  تراغ  ناـشیا  رب  امـش  دـنروآ و  یم  تراـغ 

.دیوش یم  یضار  امش  دننک و  یم  ادخ  ینامرفان 

رد رگا  و  دوش ، مک  امرگ  ات  هد  تلهم  ار  ام  تسا ، اـمرگ  تّدـش  نیع  هک  دـییوگ  یم  دـیورب ، گـنج  هب  میوگ  یم  ناتـسبات  رد  رگا 
ار ام  تسا  امرس  تدش  نیع  دییوگ : یم  دیورب ، هک  میوگ  یم  ناتسمز 
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، دنچ دینامدرم  امش  تخیرگ ، دیهاوخ  رتشیب  ریشمش  زا  سپ  دیزیرگ  یم  امرـس  امرگ و  زا  امـش  هاگره  .دوش  مک  امرـس  ات  هد  تلهم 
ار ما  هنیس  كرچ و  زا  رپ  ار  ملد  .متخانش  یمن  ار  امـش  مدوب و  هدیدن  ار  امـش  زگره  شاک  دیراد ، نانز  نالفط و  ياه  لقع  لثم  هک 

.دیدرک عیاض  ارم  يأر  دیدرک  ینامرفان  هک  سب  و  دیدرک ، مشخ  زا  رپ 

رتشیب نم  زا  یک  و  گنج ؟ هب  تسا  رتاناد  نم  زا  یک  .دناد  یمن  ار  گنج  ملع  اما  تسا  عاجش  بلاطوبا  رـسپ  هک  دنیوگ  یم  شیرق 
نامرف هک  ار  یسک  اما  ما ، هتشذگ  لاس  تصش  زا  نونکا  مدرک و  داهج  هب  عورـش  هک  متـشادن  لاس  تسیب  زونه  تسا ؟ هدرک  گنج 

؟ درب راکب  يأر  هچ  دنربن 

هک هَّللا  و  هدـینادرگ ، يرای  ترـصن و  بجوم  ار  نآ  هدرمـش و  میظع  هتخاس و  بجاو  ار  داهج  یلاـعت  قح  دومرف : رگید  ثیدـح  رد 
.داهج هب  رگم  دیآ  یمن  حالصا  هب  ایند  نید و 

يا هدنب  هک  تسا  نانچ  دـناسرب ، شلها  هب  ار  هدـننک  داهج  ماغیپ  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دشاب کیرش  وا  داهج  باوث  رد  دشاب و  هدرک  دازآ 

.دوش یم  امش  نادنزرف  يراوگرزب  تزع و  ثعاب  هک  دینک  داهج  دومرف : رگید  ثیدح  رد 
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هعفان دیاوف  هقرفتم و  بادآ  زا  یضعب  : همتاخ

لوا تمسق 

دننک یم  شومارف  اهراک  زا  یـضعب  حاتتفا  رد  اـم  نایعیـش  زا  یـضعب  هک  تسا  رایـسب  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
یهلا رکـش  دنروآ  دای  هب  دنوش و  هبّنتم  ات  ییالب  هب  دـیامن  یم  ناحتما  ار  ناشیا  یلاعت  قح  سپ  ار ، ِمیحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » نتفگ

سپ .تسا  هدش  رداص  ناشیا  زا  هک  ار  ریـصقت  نآ  تصقنم  ناشیا  زا  دیامن  یم  وحم  الب ، نآ  ببـس  هب  یلاعت  قح  و  ار ، وا  رب  يانث  و 
«. هَّللا مسب   » نتفگ هب  دیامن  حاتتفا  يراک  ره  يادتبا  رد  یمدآ  هک  دیاب 

: تفگ .تشهب  تخرد  نآ  هویم  ندروخ  زا  دومرف  یهن  ار  مدآ  ترضح  یلاعت  قح  نوچ  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا 
الَو : » ار شربـمغیپ  دومرف  یلاـعت  قح  سپ  .دـمآ  نوریب  تشهب  زا  دروخ و  تخرد  نآ  زا  سپ  .هَّللا  ءاـش  نا  تفگن : .اراـگدرورپ  یلب 

يزیچ ره  وگم  ینعی  دومرف : سپ  هیآ 23-24 .] فهک /  « ] َتیسَن اِذا  َکَّبَر  ْرُکْذاَو  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَا  ّاِلا  ًادَغ  َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِا  ْیَِشل ٍء  ََّنلوُقَت 
نک دای  .منکن و  هک  دهاوخ  ادـخ  هک  نآ  رگم  ییوگب : هک  ینادرگ ، یهلا  ّتیـشم  هب  دـّیقم  هک  نآ  رگم  ادرف ، منک  یم  ار  نیا  هک  ار 

ترطاخ هب  هک  تقو  ره  رد  ینک  شومارف  ار  هَّللاءاش  نا  نتفگ  هک  هاـگره  ینعی  ار ، وا  ینک  شومارف  هک  هاـگره  ار  دوخ  راـگدرورپ 
.دشاب لاس  کی  زا  دعب  هچ  رگا  وگب ، دیایب 

: تسا یشومارف  هبلغ  بجوم  اه  نآ  ندرک  هک  تسا  زیچ  ُهن  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
نایم رد  نتفر  هار  اهربق و  هتـشون  ندناوخ  هداتـسیا و  بآ  رد  ندرک  لوب  شوم و  هدروخ  مین  رینپ و  زینـشگ و  شرت و  بیـس  ندروخ 

.ندرگ تشپ  رد  ندرک  تماجح  نتخادنا و  شپش  نز و  ود 

نآرق نتـشاد و  هزور  ندرک و  كاوـسم  دـنک : یم  داـیز  ار  هظفاـح  هک  تسا  زیچ  هس  تـسا : لوـقنم  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
.ندناوخ
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رد هبتع  رب  ما ؟ هدش  نیگمغ  ببـس  هچ  هب  مناد  یمن  هک  دندومرف  دندش ، نیگمغ  ترـضح  نآ  يزور  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد 
.مدرکن كاپ  هماج  نماد  هب  ار  ور  تسد و  مدیشوپن و  هداتسیا  ار  هماج  ریز  و  متشذگن ، نادنفسوگ  هلگ  نایم  و  متسشنن ،

بآ رد  رـس  و  ندش ، راوس  و  نتفر ، هار  دـنک : یم  فرطرب  ار  هودـنا  هک  تسا  زیچ  هد  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
رب رظن  و  یمطخ ، اب  نتسش  رـس  و  ندرک ، كاوسم  و  ندرک ، عامج  و  ندیماشآ ، و  ندروخ ، و  ندرک ، هاگن  راز  هزبس  هب  و  ندرب ، ورف 

.نتفگ نخس  نادرم  اب  و  ندرک ، لوبقم  نز  يور 

یم يرگناوت  ثعاب  هک  تسا  زیچ  دنچ  و  دنوش ، یم  یناشیرپ  ثعاب  هک  تسا  زیچ  دـنچ  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
لاح رد  و  ندرک ، لوب  ماـمح  رد  و  نتـشاذگ ، هناـخ  رد  ار  توبکنع  راـت  دـنوش : یم  یناـشیرپ  رقف و  بجوم  هک  اـه  نآ  اـما  .دـنوش 

غورد مـسق  و  نتـشاذگ ، هناـخ  رد  ار  هبورکاـخ  و  ندرک ، هناـش  هداتـسیا  و  ندرک ، لـالخ  زگ  بوـچ  اـب  و  ندروـخ ، يزیچ  تباـنج 
زا شیپ  حبـص و  زا  دـعب  ندرک  باوخ  و  نتفخ ، ماش و  زامن  نایم  رد  ندرک  باوخ  و  ندرک ، صرح  راهظا  ندرک و  اـنز  و  ندروخ ،

هدایز ار  جرخ  و  ندادن ، يزیچ  دنک  لاؤس  بش  رد  هک  ار  يدرم  و  ندینش ، یگدنناوخ  انغ و  و  نتفگ ، رایـسب  غورد  و  باتفآ ، عولط 
ار و نیـسپ  نیـشیپ و  زامن  دـنوش ؛ یم  لام  یتدایز  يرگناوت و  بجوم  هک  اه  نآ  اما  و  ندرک ؛ يدـب  ناشیوخ  اب  و  ندرک ، هزادـنا  زا 

ناسحا یکین و  ناشیوخ  اب  و  ندـناوخ ، بیقعت  رـصع  زامن  زا  دـعب  حبـص و  زامن  زا  دـعب  و  ندرک ، رگیدـکی  اب  ار  نتفخ  ماش و  زامن 
رافغتسا و  نتفر ، يزور  بلط  هب  دادماب  و  ندرک ، تمـسق  نمؤم  ناردارب  اب  ار  دوخ  لام  و  ندرک ، بوراج  ار  هناخ  تحاس  و  ندرک ،

رد و  نتفگ ، وا  یپ  زا  دـیوگ  ناذا  رد  نّذَُؤم  هچنآ  و  نتفگ ، تسار  قـح و  نخـس  و  ندرکن ، مدرم  لاـم  رد  تناـیخ  و  ندرک ، رایـسب 
غورد مسق  زا  و  ندرک ، دشاب  هتشاد  سک  نیا  رب  یتمعن  هک  یسک  رکش  و  نتشاد ، ایند  بلط  رد  صرح  و  نتفگن ، نخس  ءالخلا  تیب 

« هَّللا ناحبـس   » هبترم هس  يزور  ره  هکره  .ندروـخ و  دزیر  هرفـس  زا  هک  اـه  هزیر  و  نتـسش ، تسد  ماـعط  زا  شیپ  و  ندرک ، باـنتجا 
.دشاب یناشیرپ  اه  نآ  ِرتمک  هک  دنادرگ  رود  وا  زا  ار  الب  عون  داتفه  یلاعت  قح  دیوگب ،

قح دیوگب ، رعـش  تیب  کی  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  حدم  رد  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دنک انب  تشهب  رد  هناخ  وا  يارب  یلاعت 
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.ددرگ سدقلا  حور  هب  دیؤم  دیوگب ، رعش  زا  یتیب  ام  حدم  رد  هکره  دومرف : رگید  ثیدح  رد 

قح دیوگب ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  حدم  رد  رعـش  تیب  کی  هک  ینمؤم  ره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد 
ربـمغیپ ره  برقم و  کـلم  ره  دـیآ ، رهـش  نآ  رد  نوچ  و  اـیند ، ربارب  تفه  زا  رت  گرزب  دـنک  اـنب  يرهـش  تشهب  رد  وا  يارب  یلاـعت 

.دنیایب وا  ندید  هب  ْلَسُرم 

نآ زا  تسا  رتهب  دشاب ، میر  كرچ و  زا  رپ  یسک  مکش  تسا : لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دشاب رعش  زا  رپ  هک 

: دومرف و  تبانج ، لاح  رد  ندروخ  يزیچ  زا  دومرف  یهن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تسا : لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  و 
.تسا یناشیرپ  ثروم 

هدروخ مین  ندروخ  زا  دجاسم و  رد  نتخادـنا  ینیب  بآ  زا  مامح و  رد  ندرک  كاوسم  زا  نادـند و  هب  نخان  نتفرگ  زا  دومرف  یهن  و 
.شوم

.دیراذگب زامن  تعکر  ود  هک  نآ  رگم  دیور ، رد  هب  رگید  رد  زا  دییآرد و  يرد  زا  هک  دینکم  هار  ار  اهدجسم  دومرف : و 

.هار نایم  رد  ای  راد  هویم  تخرد  ریز  رد  دننک  لوب  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

.دنروخب يزیچ  هدرک  هیکت  ولهپ  رب  ای  پچ  تسد  هب  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

.اه ناتسربق  رد  ندرک  زامن  اهربق و  ندیلام  چگ  زا  دومرف  یهن  و 

.دوشن هدوشگ  شتروع  هک  دشاب  ربخاب  دنکب ، لسغ  ییاضف  رد  هکره  دومرف : و 

.دوش یم  عمج  كرچ  اجنآ  رد  هک  هزوک  هتسد  شیپ  زا  ندروخ  بآ  زا  دومن  یهن  و 

.دوش یم  لقع  ندش  فرطرب  ثعاب  هک  هداتسیا  بآ  رد  ندرک  لوب  زا  دومن  یهن  و 

.دشوپب نیلعن  هداتسیا  ای  دور  هار  نیلعن  يات  کی  اب  یسک  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

بانتجا دـیوش  ءالخلا  تیب  لخاد  نوچ  دومرف : .دـشاب و  هام  اـی  باـتفآ  يذاـحم  شجرف  دـنک و  لوب  یـسک  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 
.هلبق هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  نتسشن  زا  دینک 

.تبیصم رد  ندرک  هحون  دنلب و  هیرگ  زا  دومرف  یهن  و 

.اه هزانج  یپ  زا  نانز  نتفر  زا  دومرف  یهن  و 
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.دسیونب ناهد  بآ  هب  ار  نآرق  زا  يزیچ  هک  نآ  ای  ناهد ، بآ  هب  ار  نآرق  زا  يزیچ  دننک  وحم  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 
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دناوتن وا  دنزب و  هرگ  وج  رب  هک  دـنک  یم  فیلکت  ار  وا  یلاعت  قح  دـنک  نینچ  هکره  دومرف : و  نتـسب ، غورد  باوخ  زا  دومرف  یهن  و 
.دشاب بّذَعُم  ببس  نیا  هب  درک ،

تروص نآ  رد  ناج  هک  دنک  فیلکت  تمایق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دزاسب  یتروص  هکره  دومرف : اه و  تروص  نتخاس  زا  دومرف  یهن  و 
.دناوتن دمدب و 

.دننازوسب شتآ  هب  ار  یناویح  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

دشورفب و يزیچ  دهاوخ  ینمؤم  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  .دنک و  یم  رادیب  زامن  يارب  زا  هک  اریز  ، سورخ نداد  مانـشد  زا  دومرف  یهن  و 
.مرخ یم  رتشیب  ار  عاتم  نیا  ای  رخب  نم  زا  مراد  رتهب  عاتم  نم  دیوگب  دیایب و  يرگید  درخب و  ای 

.دنزرف ندوب  لال  دشاب  یم  نیا  زا  دومرف : و  عامج ، تقو  رد  نتفگ  نخس  رایسب  زا  دومرف  یهن  و 

.دنک یم  اج  نآ  رد  ناطیش  هک  دیرب  نوریب  زور  دیراذگم و  هناخ  رد  بش  ار  هبورکاخ  دومرف : و 

تمالم دـنک  هناوید  ار  وا  ناطیـش  دـنک و  نینچ  رگا  سپ  ماـعط ، هب  هدولآ  تسد  اـب  دـباوخب  یـسک  بش  رد  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 
.ار دوخ  رگم  دنکن 

.ناوختسا نیگرس و  اب  دنک  اجنتسا  یسک  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

هکره اه و  نامـسآ  هکئالم  ار  وا  دننک  تنعل  دورب ، رگا  سپ  دور ، نوریب  هناخ  زا  رهوش  تصخر  یب  یـسک  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 
.ددرگرب هناخ  هب  ات  نایمدآ  ناینج و  زا  درذگب  وا  رب 

.دنازوسب مّنهج  شتآ  هب  ار  وا  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  دنکب ، رگا  سپ  دنک ، تنیز  دوخ  رهوش  ریغ  يارب  نز  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

.دیوگب نخس  يرورض  هملک  جنپ  زا  هدایز  دوخ  نامرحمان  رهوش و  ریغ  دزن  نز  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

.دشابن لیاح  ناشیا  نایم  رد  هماج  دباوخب و  رگید  نز  يولهپ  رد  ینز  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

.تسا هتشذگ  شرهوش  وا و  نایم  تولخ  رد  هچنآ  دنک  لقن  رگید  نز  اب  ینز  هک  نآ  زا  دومن  یهن  و 

.دنک عامج  هلبق  هب  ور  دوخ  نز  اب  یسک  هک  نآ  زا  دومن  یهن  و 

.دننک تنعل  ار  وا  نامدرم  همه  هکئالم و  ادخ و  دنک  نینچ  رگا  سپ  دنک  عامج  دوخ  نز  اب  هار  نایم  رد  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 
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، باّذـک نایفوص  نالاّمر و  نانهاک و  نامّجنم و  دـننام  دـنهد  یم  هدـنیآ  زا  ربخ  هک  یتعاـمج  دزن  هب  دـنورب  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 
.تسا هدش  لزان  هانپ  تلاسر  ترضح  رب  هک  ییاهزیچ  زا  تسا  هدش  رازیب  وا  سپ  ار ، ناشیا  دنک  قیدصت  دور و  ناشیا  دزن  هب  هکره 

.دوع روبنط و  کبنت و  لبط و  جنرطش و  درن و  ندرک  يزاب  زا  دومرف  یهن  و 

یمن تشهب  لخاد  نیچ  نخس  دومرف : و  نآ ، هب  نداد  شوگ  ینیچ و  نخـس  زا  نآ و  هب  نداد  شوگ  ندرک و  تبیغ  زا  دومرف  یهن  و 
.دوش

.ناقساف تفایض  هب  نتفر  زا  دومرف  یهن  و 

لام هک  نآ  يارب  دروخب  غورد  مسق  هکره  دومرف : .دزادنا و  یمرب  اه  هناخ  زا  ار  اه  هناخ  لها  دومرف : و  غورد ، مسق  زا  دومرف  یهن  و 
.دهد سپ  ار  صخش  نآ  لام  دنک و  هبوت  هک  نآ  رگم  دشاب  بضغ  رد  وا  اب  ادخ  تمایق  رد  دربب  ار  یناملسم 

.دنروخ بارش  نآ  رب  هک  یناوخ  رب  نتسشن  زا  دومرف  یهن  و 

.دشابن مامح  هب  جایتحا  هک  يدالب  رد  ینعی  دتسرف ، مامح  هب  ار  دوخ  نز  یسک  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

.گنل یب  مامح  ندش  لخاد  زا  دومرف  یهن  و 

.تبیصم تقو  رد  ندز  ور  رب  هچناپط  زا  دومرف  یهن  و 

.دنادرگ لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  یمدآ  هک  نتفگ  نخس  زا  دومرف  یهن  و 

.هرقن الط و  فرظ  رد  ندیماشآ  زا  دومرف  یهن  و 

.تسین یکاب  ار  نانز  اما  ار ، نادرم  هنیجک  ابید و  ریرح و  ندیشوپ  زا  دومرف  یهن  و 

.دوش درز  ای  خرس  هک  نآ  زا  شیپ  تخرد  رد  امرخ  نتخورف  زا  دومرف  یهن  و 

.دنشورفب زیوم  هب  تخرد  رد  ار  روگنا  دنشورفب و  امرخ  هب  تخرد  رد  ار  بطر  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

.جنرطش درن و  تلآ  نتخورف  زا  دومرف  یهن  و 

دـصق هب  ار  روگنا  تخرد  هک  نآ  ار و  بارـش  تسا  هدرک  تنعل  یلاعت  قح  دومرف : و  بارـش ، ندیناروخ  ندیرخ و  زا  دومرف  یهن  و 
دـشورف و یم  هک  نآ  دوش و  یم  یقاس  هک  نآ  دروخ و  یم  هک  نآ  دراـشف و  یم  بارـش  يارب  ار  روگنا  هک  نآ  دراـک و  یم  بارش 

دروخ یم  ار  شتمیق  هک  نآ  درخ و  یم  هک  نآ 

ص:481

نیقتملا www.Ghaemiyeh.comهیلح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 540زکرم  هحفص 501 

http://www.ghaemiyeh.com


.دننوعلم همه  درب ، یم  وا  يارب  زا  هک  نآ  دراد و  یمرب  وا  يارب  زا  هک  نآ  دراد و  یمرب  هک  نآ  و 

مزال ادخ  رب  دـشاب ، يزیچ  بارـش  زا  شمکـش  رد  دریمب و  رگا  تسین و  لوبقم  شزامن  زور  لهچ  ات  دروخب  بارـش  هکره  دومرف : و 
، تسا هدیـشوج  منهج  ياه  گید  رد  اه  لاس  دشاب و  هدمآ  نوریب  میر  كرچ و  زا  ناراکانز  جرف  زا  هچنآ  وا  هب  دـناروخب  هک  تسا 

.ار ناشیا  تسوپ  اعما و  اشحا و  دزادگب  دروخب ، نوچ  سپ 

هدـنهد دوس و  هدـنریگ  تسا  هدرک  تنعل  ادـخ  .دوس و  ذـغاک  نتـشون  زا  نداد و  قحان  تداهـش  زا  دوس و  ندروخ  زا  دومرف  یهن  و 
.ار دوس  هاوگ  دوس و  هدنسیون  دوس و 

.هّمذ لها  نارفاک  اب  ندرک  هحفاصم  زا  دومرف  یهن  و 

.دجسم رد  ندرک  دایرف  هدشمگ  يارب  دجسم و  رد  رعش  ندناوخ  زا  درک  یهن  و 

.دننزب ناروناج  يور  رب  يزیچ  هک  نآ  زا  دننک و  هنهرب  ریشمش  دجسم  رد  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

مود تمسق 

کلم رازه  داتفه  دنک ، رظن  یناملسم  تروع  رب  هتسناد  هکره  دومرف : و  دنک ، رظن  یناملـسم  تروع  هب  یـسک  هک  نآ  زا  دومن  یهن  و 
.دننک تنعل  ار  وا 

.دنک رظن  ینز  تروع  هب  ینز  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

.هدجس عضوم  رب  ای  بآ  ای  ماعط  رد  دنمدب  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

هبعک ماب  رب  دـندنب و  ار  نارتش  هک  ییاهاج  رد  اه و  هناخدور  اه و  نابایـسآ  هار و  نایم  رد  ناتـسربق و  رد  ندرک  زامن  زا  دومن  یهن  و 
.همظعم

.نایاپراهچ يور  رب  ندرک  غاد  زا  لسع و  سگم  نتشک  زا  دومرف  یهن  و 

.تسا هدش  يرب  ادخ  تمحر  زا  دروخ ، مسق  ادخ  ریغ  هب  هکره  دومرف : و  دروخب ، مسق  ادخ  ریغ  هب  یسک  هک  نآ  زا  دومن  یهن  و 

هراّفک کی  نآ ، زا  هیآ  ره  هب  دـنک ، داـی  مسق  نآرق  زا  يا  هروس  هب  هکره  دومرف : و  نآرق ، هروس  هب  ندرک  داـی  مسق  زا  دومرف  یهن  و 
.ار هراّفک  دنا  هدرک  بابحتسا  رب  لمح  املع  و  غورد ، هاوخ  دشاب و  هدروخ  مسق  تسار  هاوخ  تسا ، مزال 

.نالف ناج  هب  وت و  ناج  هب  دروخب  مسق  یسک  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

.دنیشنب دجسم  رد  بنج  یسک  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 
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.زور رد  بش و  رد  ندش  هنهرب  زا  دومرف  یهن  و 
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.هعمج زور  هبنشراهچ و  زور  رد  ندرک  تماجح  زا  دومرف  یهن  و 

لماک هعمج  باوث  ار  وا  دـنک  نینچ  رگا  سپ  دـناوخ ، هبطخ  هعمج  ماما  هک  یماگنه  رد  هعمج  زور  رد  نتفگ  نخـس  زا  دومن  یهن  و 
.تسین

.دننک تشگنا  رد  نهآ  جنرب و  رتشگنا  هک  نآ  زا  دومن  یهن  و 

.دننک شقن  نیگن  رد  ناویح  تروص  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

.لاوز کیدزن  رد  باتفآ و  نتفر  ورف  ندمآ و  نوریب  دزن  ندرک  هلفان  زامن  زا  دومرف  یهن  و 

.ناضمر هام  دصق  هب  کشلا  موی  ینم و  رد  نابرق  دیع  زا  دعب  زور  هس  نابرق و  دیع  ناضمر و  دیع  رد  نتفرگ  هزور  زا  دومن  یهن  و 

هک دیماشایب  دـیرادرب و  دوخ  ياه  تسد  اب  دومرف : و  دـنماشایب ، دـنراذگ و  بآ  رب  نهد  نایاپراهچ  شور  هب  هک  نآ  زا  دومن  یهن  و 
.تسامش ياه  فرظ  نیرتهب 

.دنروخ نآ  زا  بآ  هک  یهاچ  رد  نتخادنا  نهد  بآ  زا  دومن  یهن  و 

.دننک رارق  ار  شدزم  هک  نآ  زا  شیپ  دنیامرف  راک  ار  يرودزم  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

نینچ هکره  هک  دـننکن  زور  هس  زا  هدایز  دـشاب  راچان  رگا  دـننک و  يرود  یگدرزآ  هب  رگیدـکی  اب  سک  ود  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 
.تسا یلوا  وا  هب  مّنهج  شتآ  دنک 

.دنشورفب رگیدکی  ربارب  دیاب  یم  هکلب  یتدایز ، اب  دنشورفب  هرقن  هب  ار  هرقن  الط و  هب  ار  الط  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 

.ناشیا ربارب  رد  مدرم  ندرک  حدم  زا  دومرف  یهن  و 

یلاعت قح  دشاب و  هتسب  شندرگ  رد  شیاه  تسد  تمایق  رد  دنک ، شومارف  ییانتعا  یب  يور  زا  دریگ و  دای  ار  نآرق  هکره  دومرف : و 
.دزرمایب ار  وا  ادخ  رگم  دنادرگ ، طلسم  وا  رب  يرام  هیآ  ره  هب 

، دنک رایتخا  نآرق  هب  ندرک  لمع  رب  ار  ایند  تنیز  ایند و  تبحم  ای  دروخب  یمارح  نآ  زا  دـعب  سپ  دزومایب ، ار  نآرق  هکره  دومرف : و 
.دنک یمصخ  وا  اب  نآرق  دریمب  هبوت  یب  رگا  .دنک و  هبوت  هک  نآ  رگم  ددرگ  یهلا  بضغ  بجوتسم 

قح دریمب ، هبوت  یب  و  هدـنب ، هاوخ  دـشاب و  دازآ  هاوخ  يربگ ، ای  يدوهج  ای  ییاسرت  نز  ای  ناملـسم  نز  اب  دـنک  اـنز  هکره  دومرف : و 
ات دزوس  شتآ  رد  وا  دـنیآرد و  شربق  هب  مّنهج  زا  اهدژا  برقع و  رام و  اه  نآ  زا  هک  دـیاشگب  مّنهج  زا  رد  دصیـس  شربق  رد  یلاعت 

زا نوچ  سپ  .تمایق  زور 
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.دور مّنهج  هب  ات  دنسانشب  حیبق  لمع  نیا  هب  ار  وا  سک  همه  دنشاب و  يّذأتم  وا  دنگ  زا  مدرم  دوش  ثوعبم  شربق 

ياـه بیع  هک  یناـقفانم  اـب  دـنک  روشحم  ار  وا  ادـخ  دوـش ، عـلّطم  وا  روتـسم  رما  رب  هک  دـنک  رظن  ینمؤـم  هناـخ  رد  هکره  دوـمرف : و 
.دنک هبوت  هک  نآ  رگم  دنک  اوسر  ار  وا  ادخ  ات  دورن  نوریب  ایند  زا  و  دندرک ، یم  صحفت  ار  ناناملسم 

، دنکن يزور  یگنت  رب  ربص  ادخ و  يارب  زا  دـنک  تیاکـش  تسا و  هدـینادرگ  وا  ِيزور  ادـخ  هچنآ  هب  دـشابن  یـضار  هکره  دومرف : و 
.دنک هبوت  هک  نآ  رگم  دشاب  مشخ  رد  وا  زا  ادخ  تمایق  رد  دورن و  الاب  وا  زا  يا  هنسح  چیه 

هک دیامرف  یم  باتع  وا  هب  تمایق  رد  یلاعت  قح  تسا و  راکانز  ادـخ  دزن  وا  دـهدن ، ار  وا  رهم  هک  ینز  رب  دـنک  ملظ  هکره  دومرف : و 
وا تانـسح  زا  يدرک ، متـس  نم  زینک  رب  يدرکن و  نم  ناـمیپ  هب  اـفو  وت  یناـمیپ ، يرهم و  رب  مدروآرد  وت  دـقع  هب  ار  دوـخ  زینک  نم 

.دنرب منهج  هب  هک  دننک  رما  ار  وا  دوش  مامت  شا  هنسح  رگا  و  دنهدب ، نز  نآ  هب  رهم  ضوع  رد  دنریگب و 

تـشوگ قیالخ  روضح  رد  تمایق  رد  یلاعت  قح  دناشوپب ، دـشاب  وا  دزن  یهاوگ  هکره  دومرف : و  یهاوگ ، ندـیناشوپ  زا  دومن  یهن  و 
.دهد وا  دروخ  هب  ار  وا  ندب 

.داد و دـهاوخ  رارق  وا  يارب  یثاریم  هک  مدرک  نامگ  نم  هک  ناگیاسمه  قح  باب  رد  درک  یم  ّتیـصو  ارم  لیئربج  هتـسویپ  دومرف : و 
، دننک تمدخ  ردق  نآ  نوچ  هک  درک  دـهاوخ  ررقم  یثاریم  هک  مدرک  نامگ  نم  هک  نازینک  نامالغ و  باب  رد  درک  یم  تیـصو  ارم 

زامن هب  ارم  درک  یم  تیـصو  .درک  دـهاوخ  بجاو  هک  مدرک  نامگ  هک  نآ  ات  ندرک ، كاوسم  هب  ارم  درک  یم  تیـصو  .دـنوش  دازآ 
.دیباوخ دنهاوخن  بش  رد  ًالصا  نم  تّما  ناکین  هک  مدرک  نامگ  هک  نآ  ات  بش 

رگم درامش ، کبس  تمایق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  تسا و  هدرمش  کبس  ار  ادخ  قح  ار ، يریقف  ناملسم  درامش  کبـس  هکره  دومرف : و 
یهاـنگ و هکره  .دـشاب و  دونـشخ  یـضار و  وا  زا  ادـخ  تماـیق  رد  دراد ، یمارگ  ار  يزیچ  یب  ناملـسم  هکره  و  دـنک ، هبوـت  هک  نآ 

گرزب سرت  زا  ار  وا  دنادرگ و  مارح  وا  رب  ار  مّنهج  یلاعت  قح  دیامن ، كرت  ار  نآ  ادخ  سرت  زا  دـیآ و  شیپ  ار  وا  یمارح  شهاوخ 
.دیامرف اطع  وا  هب  تسا ، هدومرف  هدعو  ار  نآ  نآرق  رد  هک  تشهب  ود  دنادرگ و  نمیا  تمایق 
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نآ ببس  هب  هک  دشابن  هنسح  ار  وا  تمایق  رد  دنک ، رایتخا  ترخآ  رب  ار  ایند  سپ  دوش ، دّدرتم  ترخآ  ایند و  نایم  رد  هکره  دومرف : و 
.دزرمایب ار  شناهانگ  ددرگ و  دونشخ  وا  زا  ادخ  ایند ، رب  دنک  رایتخا  ار  ترخآ  هکره  و  دبای ، تاجن  مّنهج  زا 

زا ار  وا  هدید  تمایق  رد  یلاعت  قح  ندـید ، دـشاب  مارح  وا  رب  هک  یـسک  يوس  هب  ندرک  رظن  زا  دـنک  رپ  ار  شمـشچ  هکره  دومرف : و 
.دنک هبوت  هک  نآ  رگم  دنک ، رپ  شتآ 

اب ار  وا  دریگ  رب  رد  مارح  هب  ار  ینز  هکره  و  ددرگ ، كانمشخ  وا  زا  ادخ  دشاب ، مارح  وا  رب  هک  ینز  اب  دنک  هحفاصم  هکره  دومرف : و 
.دنزادنا مّنهج  هب  ار  ود  ره  دنشکب و  شتآ  ریجنز  کی  رد  یناطیش 

.دوش روشحم  نادوهی  اب  تمایق  زور  رد  تسین و  ام  زا  شورف ، دیرخ و  رد  ار  یناملسم  دهد  بیرف  هکره  دومرف : و 

، دنادرگ یـضار  دوخ  زا  ار  وا  ات  دیامرفن ، لوبق  ار  وا  هنـسح  چیه  یلاعت  قح  دهد ، رازآ  نابز  هب  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  ره  دومرف : و 
، دتـسرفب داهج  هب  هدرک  راوس  نابـسا  رب  ار  نادرم  دـنک و  دازآ  اه  هدـنب  دتـسیاب و  زامن  هب  اـه  بش  دـشاب و  هزور  هب  اـهزور  دـنچره 

.دنک متس  دوخ  نز  هب  رگا  درم  لاح  تسا  نینچمه 

.دیامرف تمارک  يدیهش  باوث  وا  هب  یلاعت  قح  دشکب ، ماقتنا  وا  زا  دناوت  هک  درب ، ورف  یسک  زا  یمشخ  هکره  دومرف : و 

ار وا  گرم  ات  دـهدن  سپ  شلها  هب  ایند و  رد  ار  یتناما  دـنک  تنایخ  هکره  دومرف : و  مدرم ، لاوما  رد  ندرک  تنایخ  زا  دومرف  یهن  و 
.دشاب مشخ  رد  وا  زا  تمایق  رد  یلاعت  قح  دشاب و  هدرم  نم  ّتلم  ریغ  رب  دبایرد ،

ناقفانم اب  مّنهج  لفـسا  كرد  رد  دزیوآرد ، شنابز  رب  ار  وا  یلاعت  قح  دـهدب ، مدرم  زا  يدـحا  رب  یقحاـن  تداهـش  هکره  دومرف : و 
.دهد رارق 

.دشاب هدرک  تنایخ  دوخ  هک  تسا  نانچ  هتسناد ، درَِخب ، ار  یتنایخ  لام  هکره  دومرف : و 

.دنک هبوت  هک  نآ  رگم  دنادرگ ، مارح  وا  رب  ار  يزور  تکرب  یلاعت  قح  دنک ، سبح  ار  نمؤم  ردارب  قح  هکره  دومرف : و 

.دشاب هدرک  دوخ  هک  تسا  نانچ  دنک  شاف  ار  نآ  دونشب و  یسک  زا  یهانگ  هکره  دومرف : و 
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.دنادرگ مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوب  یلاعت  قح  دهدن ، دشاب و  رداق  یضرق و  رد  دوش  جاتحم  وا  هب  شناملسم  ردارب  هکره  دومرف : و 

هک ینز  ره  .دیامرف و  تمارک  ار  وا  ناگدننکرکـش  باوث  یلاعت  قح  دوخ ، نز  یقلخ  جک  رب  ادخ  يارب  زا  دنک  ربص  هکره  دومرف : و 
لوبق ار  وا  هنـسح  چـیه  یلاعت  قح  دـشابن ، رداق  اه  نآ  رب  هک  دـنچ  يزیچ  رب  درادـب  ار  وا  دـنکن و  دوخ  رهوش  اب  ارادـم  يراگزاس و 

.دشاب مشخ  رد  وا  زا  تمایق  رد  دیامرفن و 

.دشاب هتشاد  یمارگ  ار  ادخ  هک  تسا  نانچ  ار  دوخ  ناملسم  ردارب  دراد  یمارگ  هکره  دومرف : و 

ياضر هب  یهورگ  يزامن  شیپ  هکره  و  دنـشابن ، یـضار  وا  هب  ناشیا  هک  دنک ، یهورگ  يزامن  شیپ  یـسک  هک  نآ  زا  دومرف  یهن  و 
نآ باوث  زا  هک  نآ  یب  دشاب  هتـشاد  هورگ  نآ  باوث  لثم  دروآ ، اج  هب  وکین  ار  زامن  دوش و  رـضاح  بسانم  تقو  رد  دـنکب و  ناشیا 

.دوش مک  اه 

وا دیهـش  دص  باوث  یلاعت  قح  دربب ، وا  يارب  زا  یلام  هک  نآ  يارب  ای  وا  ندید  هب  دوخ  ناشیوخ  زا  یکی  دزن  هب  دورب  هکره  دومرف : و 
يارب هجرد  رازه  لهچ  دوش و  وحم  وا  زا  هانگ  رازه  لهچ  دوش و  هتشون  وا  يارب  هنـسح  رازه  لهچ  یماگ  ره  هب  دیامرف و  تمارک  ار 

.دشاب هدرک  تدابع  ادخ  يارب  زا  لاس  دص  هک  دشاب  نانچ  دوش و  دنلب  وا 

هدروآرب تجاح  نآ  ات  دور  هار  تجاح  نآ  رد  وا  يارب  زا  دروآرب و  ار  وا  يایند  جـیاوح  زا  یتجاـح  يروک  يارب  زا  هکره  دومرف : و 
دروآرب و ار  وا  ياـیند  تاـجاح  زا  تجاـح  داـتفه  دـیامرف و  اـطع  وا  هب  مّنهج  شتآ  زا  يرازیب  قاـفن و  زا  يرازیب  یلاـعت  قح  دوـش ،

.ددرگرب ات  دشاب  یهلا  تمحر  رد  هتسویپ 

ترـضح اب  ار  وا  یلاـعت  قح  دـنکن ، تیاکـش  دوخ  ناگدـننک  تداـیع  هب  دـشکب و  يراـمیب  بش  کـی  زور و  کـی  هکره  دومرف : و 
.عمال قرب  دننام  درذگب  طارص  رب  هک  نآ  ات  دنادرگ  ثوعبم  مالسلا  هیلع  میهاربا 

هک يزور  دننام  دیآ  نوریب  ناهانگ  زا  دوشن ، هاوخ  دوش و  هدروآرب  هاوخ  یتجاح ، رد  يرامیب  يارب  زا  دـیامن  یعـس  هکره  دومرف : و 
: دومرف تسه ؟ رتشیب  شباوث  ایآ  دشاب  وا  هناخ  لها  زا  رامیب  نآ  رگا  درک : ضرع  راصنا  زا  یـصخش  سپ  .دشاب  هدش  دـلوتم  ردام  زا 

.یلب

درادرب و وا  زا  ار  ترخآ  ياه  مغ  زا  مغ  ود  داتفه و  یلاعت  قح  درادرب ، ایند  ياـه  مغ  زا  یمغ  یتّدـش و  ینمؤم ، زا  هکره  دومرف : و 
.دشاب مکش  درد  اه  نآ  رت  ناسآ  هک  دنک  عفد  وا  زا  ایند  ياهالب  زا  الب  ود  داتفه و 
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.دوش و هتـشون  وا  يارب  زا  یچاقمت  هانگ  زور  ره  دـنک ، ریخأـت  دـشاب و  نآ  نداد  رب  رداـق  دـبلط و  یقح  وا  زا  یـصخش  ره  دومرف : و 
یم یلاعت  قح  .دهدن  باوث  ار  وا  دنک و  طبح  ار  شلمع  یلاعت  قح  دراذـگ ، ّتنم  وا  رب  دـنکب و  دوخ  نمؤم  ردارب  رب  یناسحا  هکره 

.نیچ نخس  رب  لیخب و  رب  هدنهن و  تنم  رب  مدرک  مارح  ار  تشهب  نم  دیامرف :

يارب دربـب  یقّدـصت  هکره  و  تشهب ، مـیعن  زا  دـشاب  دـحا  هوـک  لـثم  وا  يارب  یمهرد  ره  نزو  هـب  دـنکب ، یقّدـصت  هـکره  دوـمرف : و 
.دوش مک  يزیچ  وا  باوث  زا  هک  نآ  یب  تسا  هداد  ار  قدصت  نآ  هک  دشاب  هتشاد  سک  نآ  باوث  لثم  یجاتحم ،

تـشهب رد  يرـصق  یلاعت  قح  دیآ ، نوریب  وا  هدید  زا  هک  هرطق  ره  هب  دوش  يراج  وا  ياه  هدید  زا  بآ  ادخ  سرت  زا  هکره  دومرف : و 
هب هدینـشن و  یـشوگ  هدیدن و  یمـشچ  هچنآ  دشاب  رـصق  نآ  رد  و  تارهاوج ، ریاس  دـیراورم و  هب  دـشاب  نیزم  هک  دـیامرف  اطع  وا  هب 

.دشاب هدرکن  روطخ  يرطاخ 

موس تمسق 

داتفه دوش و  هتـشون  وا  يارب  هنـسح  رازه  داتفه  درادرب  هک  یماگ  ره  هب  تعاـمج ، زاـمن  يارب  دورب  دجـسم  يوس  هب  هکره  دومرف : و 
وا ربق ، رد  هک  دـنادرگ  لکوم  وا  هب  کلم  رازه  داتفه  یلاعت  قح  دـسرب ، لاح  نیا  رد  وا  گرم  رگا  دوش و  دـنلب  وا  يارب  هجرد  رازه 

.دوش ثوعبم  ات  دننک  شزرمآ  بلط  وا  يارب  زا  ییاهنت و  رد  دنشاب  وا  سنوم  دننک و  تدایع  ار 

هب دـیامرف و  تمارک  قیدـص  رازه  لـهچ  دیهـش و  رازه  لـهچ  باوـث  وا  هب  یلاـعت  قـح  ادـخ ، يارب  زا  دـیوگب  ناذا  هکره  دوـمرف : و 
داتفه وا  يارب  دیوگ  یم  هَّللا » اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا   » نذؤم نوچ  هک  یتسرد  هب  دـنوش و  تشهب  لخاد  راک  هانگ  رازه  لهچ  وا  تعافش 

زا یلاـعت  قح  اـت  دـشاب  یهلا  شرع  هیاـس  رد  تماـیق  زور  رد  دـنیوگ و  یم  رافغتـسا  وا  يارب  زا  دنتـسرف و  یم  تاولـص  کـلم  رازه 
تعاـمج زاـمن  رد  رگا  .دـشاب و  کـلم  رازه  لـهچ  ِهَّللا » ُلوُـسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا   » وا نـتفگ  باوـث  و  دوـش ، غراـف  قیـالخ  باـسح 

تمارک ار  وا  ترخآ  ایند و  رد  نانذؤم  باوث  لثم  یلاـعت  قح  دـنکن ، یناملـسم  رازآ  و  لّوا ، ریبکت  لّوا و  فص  رب  دـیامن  تظفاـحم 
.دیامرف

هانگ و  رافغتسا ، اب  دنام  یمن  هریبک  هانگ  هک  یتسرد  هب  دیامن ، کچوک  امش  رظن  رد  دنچ  ره  دیرامـشم  ریقح  ار  يدب  چیه  دومرف : و 
.دوش یم  هریبک  يدرکن ، هبوت  يدرک و  رارصا  هریغص  هانگ  رب  نوچ  هکلب  رارصا ، اب  دشاب  یمن  هریغص 
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دهد شوگ  هک  یـسک  نآ  زا  دومرف  یهن  .دشاب و  یم  اه  هناخ  رد  هک  ییاهرام  نتـشک  زا  دومرف  یهن  تسا : لوقنم  رگید  ثیدح  رد 
.تخیر دنهاوخ  برس  ششوگ  رد  تمایق  رد  دنک  نینچ  رگا  دونشب ، ار  ناشیا  نخس  وا  هک  دنهاوخن  هک  یتعامج  نخس  هب 

.اه ناتسربق  رد  ندیدنخ  زا  دومرف  یهن  و 

یمن ناشیا  يوس  هب  تمحر  رظن  تمایق  رد  یلاعت  قح  هک  دنسک  هس  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
هک یـسک  دشاب و  تیود  هک  يدرم  دنادرگ : یم  بذعم  ار  ناشیا  كاندرد  باذع  هب  دـیامرف و  یمن  لوبق  ار  ناشیا  لامعا  دـنکفا و 

.دنک لاؤس  مدرم  زا  دشاب و  هتشاد  يزیچ  هک  یسک  دنکن و  اورپ  دونش  زا  دیوگ و  شحف 

زا دـنکن  اورپ  هک  ییاـیح  مک  هدـنیوگ  شحف  ره  رب  تسا  مارح  تشهب  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا 
وا هفطن  رد  ناطیـش  اـی  تساـنزلا  دـلو  اـی  وا ، لاوحا  زا  ینک  شیتفت  رگا  ار  یـسک  نینچ  دـنیوگ ، وا  هب  هچنآ  زا  دـیوگ و  دوخ  هچنآ 

.تسا هدش  کیرش 

دندیـسرپ .دنونـش  یمن  ار  نآ  ثوید  ردام و  ردپ و  قاع  دسر و  یم  هار  هلاس  دـصناپ  زا  تشهب  يوب  دومرف : رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 
.دنک لفاغت  دناد و  وا  دنک و  انز  شنز  هک  یسک  دومرف : تسیک ؟ ثوید  هک 

یم ار  ناشیا  تمایق  رد  دننک ، یم  هقحاسم  رگیدـکی  اب  هک  ینانز  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  و 
مکش رد  شتآ  زا  يدومع  دنناشوپ و  یم  ناشیارب  شتآ  زا  ییاه  هماج  ریز  شتآ و  زا  ییاه  هعنقم  شتآ و  زا  ییاه  هماج  دنزیوآ و 

.دندوب طول  موق  درک  لمع  نیا  هک  یسک  لّوا  .ار  ناشیا  دنزادنا  یم  مّنهج  رد  دننک و  یم  ناشیا 

قحان و هب  مدرم  هدنـشک  نم : تما  زا  سک  هد  میظع ، يادخ  هب  دنرفاک  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
دننام دوخ  نامرحم  اب  هک  یسک  دنک و  عامج  یناویح  اب  هک  یـسک  دنک و  عامج  مارح  هب  نز  ربُد  رد  هک  یـسک  تیود و  رگوداج و 

ار دوخ  لام  هوکز  هک  یسک  دشورفب و  نارفاک  هب  هبرح  هک  یسک  دنک و  داسف  هنتف و  رب  یعس  هک  یسک  دنک و  عامج  رهاوخ  ردام و 
.دورن دشاب و  بجاو  وا  رب  دشاب و  هتشاد  جح  نتفر  ییاناوت  هک  یسک  دهدن و 

تب دـننام  ادـخ  دزن  دریمب ، زور  لهچ  ات  نآ  زا  دـعب  بارـش و  زا  دوش  تسم  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  زا 
.دشاب تسرپ 
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دنامب زور  لهچ  جنرطـش ، ای  درن  ای  زاس  ياه  تلآ  زا  رگید  زیچ  ای  دوع  اـی  روبنط  وا  هناـخ  رد  هکره  تسا : لوقنم  رگید  ثیدـح  رد 
.دشاب مّنهج  رد  وا  ياج  دشاب و  هدرم  قساف  رجاف و  دریمب  زور  لهچ  نیا  رد  رگا  ددرگ و  یهلا  بضغ  بجوتسم 

نازینک دننز و  یم  اهزاس  هک  اه  نآ  رب  دنک  یم  نیرفن  دنک  یم  هک  یگدنناوخ  رد  رتوبک  تسا : لوقنم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.دنزاون یم  ین  دوع و  دنراد و  یم  هاگن  هدنناوخ 

طلـسم وا  رب  یلاعت  قح  دنزاونب ، روبنط  وا  هناخ  رد  زور  لهچ  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدـح  رد 
سپ دنیـشنب ، نآ  رب  ناطیـش  هک  نآ  رگم  دنامن  وا  ياضعا  زا  يوضع  چـیه  سپ  دـنیوگ ، یم  ردـنفق »  » ار وا  هک  ار  یناطیـش  دـنادرگ 

اب هک  دـناد  رگا  هک  نآ  ات  دوش  لیاز  وا  زا  تریغ  دونـش و  اـی  دـیوگ  هچنآ  زا  دـنکن  اورپ  دوش و  فرطرب  وا  زا  اـیح  دوش  نینچ  نوچ 
.دزرون تریغ  دننک  یم  انز  شنانز 

هیآ جـح /  « ] ِروُّزلا َلْوَق  اُوِبنَتْجاَو  ِناثْوَْالا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  ، » همیرک هیآ  نیا  ریـسفت  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
نآ دومرف : .لطاب  راتفگ  زا  دینک  بانتجا  تساه و  تباه  نآ  هک  دب  سجن و  زا  دـینک  بانتجا  هک  تسا  نیا  شظفل  همجرت  هک  [، 30
رفک نآ  نتشاد  هاگن  سپ  جنرطـش  اما  .تسا و  جنرطـش  زا  رتدب  درن  تسا و  یگدنناوخ  انغ و  لطاب ، راتفگ  و  تسا ، جنرطـش  اه  تب 
دنک يزاب  هک  یـسک  رب  ندرک  مالـس  و  تسا ، هدننک  كاله  هریبک  هانگ  یـسک ، هب  شنداد  دای  كرـش و  نآ  اب  ندرک  يزاب  تسا و 
يوس هب  رظن  هک  یسک  دنادرگ و  كوخ  تشوگ  نایم  رد  تسد  هک  تسا  نانچ  دنادرگ  نآ  نایم  رد  تسد  هک  یـسک  تسا و  هانگ 

هدروخ كوخ  تشوگ  هک  تسا  یسک  لثم  رامق ، هب  دنک  يزاب  درن  هک  یسک  دنک و  رظن  دوخ  ردام  جرف  هب  هک  تسا  نانچ  دنک  نآ 
تـسین زیاج  .دشاب و  هتـشاذگ  كوخ  نوخ  تشوگ و  نایم  رد  تسد  هک  تسا  نانچ  دنک ، يزاب  يدـنبورگ  رامق و  هب  هک  یـسک  و 

يزاب یتح  تسا  رامق  مامت  اه  نیا  لاثما  اه و  نیا  دـننک و  یم  يزاب  دـننیچ و  یم  اه  گـیر  شیور  رب  هک  يا  هتخت  يزاـب و  رتشگنا 
.دنک یم  يرود  وت  زا  هکئالم  دود و  یم  وت  اب  ناطیش  هک  نزم ، جنس  هک  راهنز  و  ناکدرگ ، هب  لافطا  ندرک 

رب يراوید  ای  دـننازوسب ، شتآ  هب  ار  وا  ای  هک  تسا  نآ  شّدـح  دـنک  طاول  يرـسپ  اـب  هکره  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا 
ار وا  تمایق  رد  دنوش و  یم  مارح  درم  نآ  رب  رسپ  نآ  ردام  رهاوخ و  دوش و  هتشک  هک  دننزب  نآ  رب  يریـشمش  ای  دننک ، بارخ  شرس 

ات مّنهج ، رانک  رد  دنشکب  قلح  هب 
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هب ات  دننک  باذـع  ار  وا  مّنهج  تاقبط  زا  يا  هقبط  ره  رد  سپ  دـنزادنا ، شتآ  رد  ار  وا  سپ  دوش ، غراف  قیالخ  باسح  زا  یلاعت  قح 
كاله ار  دنچ  يرهش  طاول ، هب  درکن و  كاله  انز  هب  ار  یتما  یلاعت  قح  هک  اریز  تسانز  زا  رتدب  طاول  .دسرب و  مّنهج  تاقبط  رخآ 

.درک

رفک نآ  سپ  درب  ورف  ربد  رد  رگا  اما  دـنکب  لمع  رـسپ  اـب  ربد  ریغ  رد  هک  تسا  نآ  طاول  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 
.ادخ هب  تسا 

نآ هب  دوش  التبم  هک  نآ  ات  دریمن  نارسپ ، ربد  یطو  رب  دشاب  ّرصُم  هکره  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
.دننکب حیبق  لمع  نیا  وا  اب  هک  دنک  فیلکت  ار  مدرم  هک 

قربتـسا و رب  هک  مروخ  یم  دـنگوس  دوخ  لالج  تزع و  هب  هک  دـیامرف  یم  یلاعت  قح  تسا : لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  زا 
.دننک یطو  وا  ربد  رد  هک  یسک  دنیشنن  تشهب  ریرح 

قح رگا  دومرف : .وگب  هظعوم  ارم  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدـخ  هب  یـصخش  تسا : لوقنم  ّقثوم  ثیدـح  رد 
سپ تسا  هدـش  تمـسق  ادـخ  بناـج  زا  يزور  رگا  و  تسیچ ؟ يارب  وـت  ندروـخ  مغ  سپ  تسا  هدـش  مدرم  يزور  لـفکتم  یلاـعت 
یهد یم  ادـخ  هار  رد  هچنآ  رگا  و  تسیچ ؟ يارب  زا  لام  ندرک  عمج  سپ  تسا  قح  تمایق  باـسح  رگا  و  تسیچ ؟ يارب  زا  صرح 

؟ تسیچ يارب  ادخ  ینامرفان  سپ  تسا  مّنهج  شتآ  هب  ادخ  تبوقع  رگا  و  تسیچ ؟ يارب  ندیزرو  لخب  سپ  دـهد  یم  ضوع  ادـخ 
ناطیـش رگا  و  تسیچ ؟ يارب  رکم  سپ  دوش  یم  هضرع  ادـخ  رب  زیچ  همه  رگا  و  تسیچ ؟ يارب  يداـش  سپ  تسا  قـح  گرم  رگا  و 

يارب ییاتسدوخ  بجُع و  سپ  تشذگ  دیاب  یم  طارص  رب  ار  سک  همه  رگا  و  تسیچ ؟ يارب  نآ  زا  ندش  لفاغ  سپ  تسوت  نمشد 
يارب نتـسب  ایند  هب  لد  سپ  تسا  یناف  ایند  رگا  و  تسیچ ؟ يارب  هودـنا  سپ  تسا  یهلا  ردـق  اـضق و  هب  زیچ  همه  رگا  سپ  تسیچ ؟

؟ تسیچ

وا رب  ادخ  هچنآ  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدباع  تسا : لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد 
.دروآ اج  هب  تسا  هدرک  بجاو 

.دهدب ار  دوخ  لام  هوکز  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  یخس  و 

.دیامن كرت  تسا  هدرک  مارح  ادخ  هچنآ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدهاز  و 

.دشاب هتشاد  ررض  هاوخ  دشاب و  هتشاد  عفن  وا  يارب  هاوخ  دیوگب ، قح  اج  همه  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراکزیهرپ  و 
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يارب زا  هچنآ  دـهاوخن  مدرم  يارب  زا  ددنـسپ و  یم  دوـخ  يارب  زا  هچنآ  ددنـسپب  مدرم  يارب  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  لداـع  و 
.دهاوخ یمن  دوخ 

.دنک رتشیب  گرم  دای  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  كریز  و 

.دشاب هتشاد  ادخ  باوث  دیما  دشاب و  هدش  نمیا  یهلا  باقع  زا  دشاب و  هتفر  كاخ  ریز  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدوسحم  و 

.دریگن دنپ  یلاح  هب  یلاح  زا  ایند  ياه  ندیدرگ  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لفاغ  و 

.دشابن يردق  وا  دزن  ار  ایند  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتردق  بحاص  و 

.دنک عمج  دوخ  ملع  اب  ار  مدرم  ملع  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاناد  و 

.دوش بلاغ  دوخ  سفن  ياه  شهاوخ  رب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  عاجش  و 

.دشاب رت  ناوارف  شلمع  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاهب  نارگ  و 

.دشاب رتمک  شلمع  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاهب  مک  و 

.درب مدرم  رب  کشر  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  تّذل  مک  و 

.تسا لیخب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  تحار  مک  و 

.تسا هدینادرگ  بجاو  وا  رب  ادخ  هک  يزیچ  رد  دزرو  لخب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لیخب  و 

.دنک رتشیب  قح  هب  لمع  هک  تسا  یسک  قح  هب  مدرم  يالوا  و 

.تسا قساف  مدرم ، ِنیرت  تمرح  یب  و 

.تسا هاشداپ  مدرم ، نیرت  قساف  و 

.تسا هاشداپ  مدرم ، نیرت  تسود  مک  و 

.تسا عمط  بحاص  مدرم ، نیرتریقف  و 

.دشابن صرح  ریسا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتزاین  یب  و 

.دشاب رتوکین  شقلخ  تسا  رتهب  شنامیا  هک  یسک  و 
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.تسا ناشیا  نیرتراکزیهرپ  ناشیا  نیرت  یمارگ  و 

.دوشن ضرعتم  دشاب ، هتشادن  وا  هب  يا  هدیاف  هک  ییاهزیچ  هب  هک  تسا  رت  میظع  شردق  یسک  و 

.دشاب وا  اب  قح  دنچره  دنکن ، هعزانم  هلداجم و  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراکزیهرپ  و 

.تسا وگغورد  مدرم  نیرت  تورم  یب  و 
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.دنناهاشداپ مدرم  نیرت  یقش  و 

.دنناربکتم ادخ  قلخ  ادخ و  دزن  مدرم  نیرت  نمشد  و 

.دزیرگب نالهاج  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاناد  و 

.دیامن هطلخ  ناکین  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدنمتداعس  و 

.دنک رتشیب  ارادم  مدرم  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لقاع  و 

.دنک ینیشنمه  تمهت  لها  اب  هک  تسا  یسک  تمهت  هب  مدرم  نیرتراوازس  و 

.دنزن ار  وا  هک  ار  یسک  دنزب  درادن و  وا  نتشک  دصق  هک  ار  یسک  دشکب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  یغاط  و 

.دشاب هتشاد  رتشیب  تبوقع  رب  تردق  هک  تسا  یسک  ندرک  وفع  هب  مدرم  نیرتراوازس  و 

.دنک تبیغ  هنابیاغ  رد  دنک و  تهافس  مدرم  روضح  رد  هک  تسا  یسک  يراک  هانگ  هب  مدرم  نیرتراوازس  و 

.دنک راوخ  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لیلذ  و 

.دروخ ورف  رتشیب  ار  دوخ  مشخ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  شیدنارود  و 

.دشاب رت  هتسیاش  مدرم  يارب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  هتسیاش  و 

.دنوش عفتنم  وا  زا  مدرم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهب  و 
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همان تغل 

ا آ - 

.تسا ربونص  گرب  دننام  شیاه  گرب  روگنا و  هیبش  شا  هویم  اهبنارگ  یتخرد  سونبآ :

يراددوخ ابِا :

ردان نامرهق ، ناولهپ ، لادبا :

ندیشخب ندرک ، دازآ  ءاربا :

( دیفس هایس و  بسا   ) گنرود قلبا :

مه اب  نتشاد ، يار  کی  همه  املع : قافتا 

ندش یکی 

ریپ رتش  بالثا :

ندرک يرود  بانتجا :

اهقف املع و  همه  قافتا  عامجا :

حراوج ءاضعا ، ءاشحا :

طایتحا رتهب ، طوحا :

نیبود چول ، لوحا :

رت نییاپ  رت ، تسپ  رت ، کیدزن  یندا  اندا ،

نیرت تسپ  لذرا :

راولش راِزا :

ندودز ندرک ، رود  هلازا :

اهدنس دیناسا :
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لوب يارجم  ندرک  كاپ  ءاربتسا :

ندرمش کبس  ندرمش ، کچوک  فافختسا :

تساوخرد اعدتسا :

نتساوخ باتش  هب  ار  يراک  لاجعتسا :

نتسش ریهطت ، اجنتسا :

ندرک ینیب  رد  ار  يزیچ  ای  بآ  قاشنتسا :

طلست الیتسا :

تفلا نتفرگ ، وخ  سانیتسا :

وتک کبک ، زا  رت  کچوک  يا  هدنرپ  دورفسا :

روش یهایگ  نانشا :

رتروهشم رهشا :

رت حیحص  ّحصَا :

رترهاظ رهظا :

نتسب ناتهب  غورد و  یسک  رب  ءارتفا :

اوتف رت ، يوق  يوقا :

ندیماشآ ندروخ و  برش : لکا و 

تساوخرد سامتلا :

يراشفاپ رارصا ، حاحلا :

نامز نیا  رد  نونکا ، لاحلا :

درد ملا :
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ندرک شغ  نایبصلا : ُما 

ُرپ التما :
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یبالگ دورمَا :

زیهرپ ندروخن ، كاسما :

اه هدور  اعما :

هدشراددنزرف هک  يزینک  دلو : ما 

نداهن ندرگ  هدش ، مار  عیطم ، دایقنِا :

رتراوازس رتهب ، یلوَا 

تیمکاح تحت  هک  باتک  لها  همذ : لها 

دنتسه مالسا 

،... یحیسم ، يدوهی باتک : لها 

اه یتخس  لاوها :

هراشا ءامِیا :

ب

ییانیب هرصاب :

درادن بیع  تسین : یکاب 

درس دَرب :

یتسوپ یضیرم  صرب :

رس رب  نایدوهی  هک  زارد  یهالک  هلطرب :

.دنراذگ یم 

هزرفسا هایگ  انوطق : رزب 

تسوپ هرشب :
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ریما ای  صخش  کی  نامداخ  تبسن  یشاتکب :

جزل دیفس و  يا  هدام  مغلب :

دنه رد  یتخرد  هویم  هلیلب :

کل یتسوپ ، یضیرم  قهب :

تلاوت الخلا : تیب 

پ

گرزب گید  لیتاپ :

بش رخآ  ماش ، نیسپ :

دنفاب یم  مشپ  زا  هک  یشرف  میلگ ، سالپ :

درادن زُرپ  و 

دیفس ياه  هکل  اب  یتسوپ  يرامیب  یسیپ :

کبس باوخ  ترچ ، یکنیپ :

ت

ندرک يراک  یمارآ  هب  گنرد ، ّینأت :

ندیمارخ رورغ  زان و  اب  رتخبت :

هناچ ریز  زا  هک  همامع  هلابند  کنحلا : تحت 

دندنبب رس  يالاب  دننک و  در 

صاخ بیترت  هبار  هزانج  فرطراهچ  عیبرت :

نتفرگ

ینارصن یحیسم ، هدنسرت ، اسرت :
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ّدض رهز ، ّدض  يوراد  نیرتهب  قراف : قایرت 

يوق نکسم  درد ،

تشوگبآ دیرت :

هتخیمآ ندز ، گنچ  ّثبشت :

ییوگ تشز  عینشت :

یتخس بعت :

نتفگ تیلست  هیزعت :

اعد ندرب ، هانپ  ، نداد هانپ  ذیوعت :

تمحز روبجم ، فّلکت :

هپت ّلت :

نادرگاش هذمالت :

جاب لوصو  رومأم  یچاغمت : یچاقمت ،

جارخ و 

تانق ندرک  یبور  يال  ندرک ، كاپ  هیقنت :

هاگ نمیشن  نساب ، هاگ : یهت 

یهارمگ هیت :
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ث

ندش كاله  ندرک ، كاله  روبث :

دامتعا دروم  دارفا  تاقث :

دامتعا دروم  درف  هقث :

ج

ندیوج ندییاج :

یلد دب  ندیسرت ، نبج :

دنلب داشگ و  هماج  هّبُج :

هایس تسا  یگنس  ینامی ، هرهم  ینامی : عزج 

نالاپ لج :

نداد لقیص  ندرک ، نشور  الج :

یکیدزن عامج :

یکشخ نتسب ، خی  دومُج :

توبکنع هدنفاب ، هالوج :

رادرم هشال ، هفیج :

چ

کلومرام کچوکرامسوس ، هساپلچ :

ح

هلصاف لیاح ، بجاح :

لخاد مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ربق  فارطا  ریاح :
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دبنگ ریز  مرح ،

ندش عیاض  باوث ، ندش  لطاب  طبح :

ریگ نوخ  هدننک ، تماجح  ماّجح :

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  جح  نیرخآ  عادولا : هّجَح 

تازاجم هزادنا ، ّدح :

زاوآ يدُح :

نآ نایوار  همه  هک  یثیدح  نسح : ثیدح 

.دنتسه یماما  هدزاود  هعیش 

نآ نایوار  همه  هک  یثیدح  حیحص : ثیدح 

.دنتسه لداع  یماما و  هدزاود  هعیش 

يواردنچ ای  کی  هک  یثیدح  فیعض : ثیدح 

.دشاب مومذم  ای  لوهجم  نآ 

دروم نآ  نایوار  هک  یثیدح  ّقثوم : ثیدح 

.دنشابن هعیش  ول  دنشاب و  وگتسار  قوثو و 

نهآ دیدح :

ندیسرت طایتحا ، رذح :

یمشیربا هماج  ضحم : ریرح 

تمسق مهس ، هّصِح :

رهش رفس ، فالخ  نطو ، رضح :

ندرک عنم  رظح :
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يراوید راهچ  ریظح :

قیرزت ندرک ، هلاما  هنقح :

یطوق يا : هقح 

ون سابل  ون ، هماج  تالآرویز ، هّلُح :

تریغ یگنادرم و  تیمح :

دنواشیوخ تسود ، مرگ ، بآ  میمح :

شیک تسار  میقتسم ، تسار ، هفینح :

راصنا نارای و  نویراوح : نایراوح ،

خ

نارومأم نانابهگن ، نانزاخ :

ندیوج ندییاخ :

نایرومس هریت  زا  يروناج  زخ :

یلافس فرظ  فزخ :

نانمشد امصُخ : مصخ ،

هجاوخ یصخ :

هضیب هیصخ :
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نتسب انح  وم ، نرک  گنر  باضخ :

شوخ يوب  قولخ :

نتفر ورف  ندیلخ :

ندرگ رد  يا  هشیر  ددغ و  ریزانخ :

كوخ ریزنخ :

هرفس ناوخ :

ماذج هروخ :

ینیبدوخ الیخ :

د

ناویح تسوپ  ندرک  كاپ  یغابد :

کبک هیبش  يا  هدنرپ  جاّرد :

ًاروف تعاسرد :

قالش تشرد ، دیراورم  هرد :

یمد نهپ و  يرس  هک  یبآ  مرک  : صومعد

دراد زارد  کیراب و 

زان لالَد :

تسپ هّیند :

ذ

ندش عمج  مروتم ، بنجلا : تاذ 

يریگ هزادنا  دحاو  عرذ :
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هناچ نقذ :

هدهع هّمذ :

مالسا تیمکاح  تحت  ناملسم  ریغ  یمذ :

ر

یلع نبدیز  ناوریپ  یضفار :

.دنک تمحر  ار  وا  ادخ  هَّللا : همحر 

هزاجا تصخر :

ابع ادر :

يزور قزر :

راسفا دنب ، نامسیر ، نسر :

غامد نوخ  فاعر :

لامتسد كاپور :

اوزنا يزیرگ ، ایند  تینابهر :

لمع نداد  ناشن  ایر :

سابل ندب و  كرچ  مخز ، كرچ  میر :

ز

نتفر نیب  زا  لاوز ، لیاز :

ینوخ لاهسا  يراز ، هلان و  يادص  ریحز :

مکح هب  یّمذ  نایحیسم  هک  يدنبرمک  رّانُز :

دنوش هتخانش  ات  دنتسب  یم  ناناملسم 
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تسا یهایگ  نسوس ، قبنز :

دشاب عناص  ود  هب  لئاق  هک  نآ  هقدنز :

ریمخ يور  هک  یمخت  تسا ، یهایگ  ناینز :

.دنشاپب نان 

تروع فارطا  هاگمرش ، راهز :

تئیه مارم ، ّيز :

نوتیز نغور  تیز :

رادشه راهنیز :

س

هناخ طایح  ولج ، هیحان ، تحاس :

یلافس هزوک  وبس :

لاحط زرپس :

هچراپ زیوارف ، هدرپ  ود  نیب  فاکش  فاجس :

سابل هیشاح 

زاب لد  تسد و  هدنشخب ، یخس :

یناشیرپ زغم ، باهتلا  ماسرس :
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نساب نیرس :

هتسجخ كرابم ، دعس :

وراد یطوعس :

لقع مک  ندوک ، هیفس ، تهافس :

هدیبوک کشخ  يوراد  فوفس :

اه یتخس  تارکس :

یباصق یخالس :

نیچردلب انامس :

لمع ندناونش  هعمس :

بوخ بحتسم ، ّتنس :

هناگ راهچ  طالخا  زا  یکی  ادوس :

مدنگ درآ  قیوس :

ش

الاب بل  يور  يوم  لیبس ، براش :

بجو ربش :

ص

ولیک هس  عاص :

درد رس  عادص :

تخس بعص :

توس گناب ، ریفص :
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ینیچ فرظ  ینیص :

ض

یهارمگ تلالض :

ندرک هفاضا  ندرک ، همیمض  ّمض :

ط

درف قاط :

یلیس هچناپط :

رطاخ تیاضر  رطاخ : بیط 

داشگ هماج  یعون  ابع ، ناسلیط :

ناگدنرپ رویط :

ظ

نامگ سدح ، ّنظ :

ع

بناج رانک ، رس : ضراع 

نتشادزاب قاع :

فورعم ياود  مان  احرق : رقاع 

هاگرد هبتع :

رورغ ربکت ، یتفگش ، بجُع :

برع ریغ  مجع :

عوفدم يدیلپ ، طیاغ ، هرذع :
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وربآ ضرِع :

تخل نایرع :

درجم بزَع :

توغاط ریگ  جارخ  ریگ ، جاب  راّشع :

مهد کی  رشُع :

جاب جارخ ، روشع :

هورگ هتسد و  دنب ، یناشیپ  راتسد ، هباصع :

ضرم ببس ، تلع :

يرطعاج هچربنع :

روز رابجا ، فنُع :

نتشادن یکیدزن  ییاناوت  نینع :

تشگزاب دوع :

هانپ هذوع :

غ

تسپ نیمز  طئاغ :

وبشوخ ییوراد  هیلاغ :

ص:497
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دزیرب نتسش  زا  سپ  هک  یبآ  هلاسغ :

همشرک زان و  جنغ :

ف

نتفاکش قتف :

نز یلسانت  تلآ  جرف :

مزال بجاو ، ضرف :

ندرک ادج  هدننک ، ادج  ناقرف :

ینیمز ماداب  قتسف :

نتفرگ نوخ  ندز ، گر  دصف :

هدنرپ عوفدم  زیچ ، ره  هدنام  یقاب  هلضف :

ناهد مف :

هصالخ هلمجلا : یف 

ق

یچدوخن درآ  توواق :

ربهر امنهار ، دئاق :

تشم هضبق :

هساک فرظ ، حدق :

هدش کشخ  تشوگ  دیدق :

تحارج مخز ، حرق :

ندرک عونمم  تولخ ، صوصخم ، قُرق :
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ناتسودنه رد  فورعم  یلگ  لقنرق :

ییارحص گنش  هریش  ناردنق :

زیوآ غارچ  لیدنق :

يزور قزر ، توق :

مکش هیحان  رد  يدرد  جنلوق :

( رهظ زا  لبق  ) هاگتشاچ باوخ  هلولیق :

ك

ندیناجنر ّدک :

راد رسمه  درم  داماد ، ادخدک :

جاودزا ییادخ : دک 

جنر تسد  دیّدک :

كدرز رزک :

يا هدنرپ  مان  يزلف ، رازبا  گنلک :

بقل هینک ، تینُک :

دننام هریت  خرس  گنر  رهک :

هنامیپ لیک :

گ

نید یب  ربگ :

يدنبطرش يدنبورگ :

ربز تخمض ، هدنگ :
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ل

ثلثم کچوک  دقراچ  يرسور ، کچل :

تشوگ محل :

.تسا ییوراد  یندیسیل ، عوحل :

يزاب بعل :

م

هغیص تقوم ، دقع  هعتم :

نایغای ناشکرس ، نادّرمتم :

.دنراذگ یم  رتش  نیز  رب  هچنآ  هریثم :

یکیدزن تعماجم :

یفاک یفکم ، يزجم :

تسرپ شتآ  كرشم ، یتشدرز ، سوجم :

تماجح لحم  همجحم :

ندرب نیب  زا  ندش ، لیاز  وحم :

شزیمآ هناتسود ، طباور  هطلاخم :

هراکدب ّثنخم : 
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يراوخ ّتلذم :

ییوگدب تّمذم :

رازتشک رد  یتفآ  تشوگبآ ، قرم :

هدش تیاور  يورم :

یخوش حازم :

هلابز ياج  هلبزم :

هدامآ دعتسم :

ناهنپ یفخم ، روتسم :

هدش هتشون  روطسم :

يرگ شیارآ  یگطاّشم :

دایز ُرپ ، نوحشم :

نداد تسد  هحفاصم :

نآرق فحصم :

روبجم رطضم :

دوصقم فده ، بلطم :

نتخادنا رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  هقناعم :

یچیق ضارقم :

وگ تفگ و  هملاکم :

نیکمن حیلم :

نیبجنرت ّنَم :
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ناصقن بیع و  تصقنم :

ببس هدنراذگ ، ثرا  ثروم :

رانا هیبش  تسا  یتخرد  دروم :

همکچ شفک ، هزوم :

هارمه رومأم  لّکوم :

رامیب فؤم :

ن

يروگنا بارش  ذیبن :

یهاوخدوخ ربکت ، توخن :

ارس هأشن : هئشن ،

يرامیب یعون  سرقن :

تشگرب عوجر ، سوکن : سکن ،

هلازا يارب  خینرز  کهآ و  زا  یطولخم  هرون :

ندب يوم 

و

ادخ هب  مسق  هَّللاو :

ندرگ رب  هانگ  یفاضا ، راب  لابو :

دنموربآ هیجو :

لین هیبش  یگنر  ای  لین  گرب  همسو :

یکیدزن یطو :
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لطر مهدزاود  کی  يریگ ، هزادنا  دحاو  هیقو :

نداد اذغ  ندرک و  توعد  همیلو :

ه

جح رد  ینابرق  يْدَه :

شآ یعون  هسیره :

دنه رد  یتخرد  هویم  هلیله :

دندنب یم  رمک  هب  هک  لوپ  هسیک  نایمه :

یتخس لوه :

لکش هفایق ، تئیه :

ي

لیصا داژن  زا  هک  یبسا  شکراب ، بسا  وبای :

.دشابن

تسد دی :

يدرز يرامیب ، یعون  ناقری :

هاگارچ هاگ ، همیخ  هناخ ، لزنم ، تروی :

هداوناخ تنوکس  يارب  یقاتا  هناخ ، دروی :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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